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

JUNI
3 maandag
16 zondag
17 maandag
19 woensdag
21 vrijdag
29 zaterdag
30 zondag

19:30
10:00
19:30
20:00
19:00
12:00
10:00

vissenwerkgroep
wandelen Ooievaartsnest, Frans van Rooij
vissenwerkgroep
Algemeen Bestuur
fietsen met bestuurders
Klassiek Den Rooy voor meer natuur
fietsexcursie Bleeke Heide, Johan Schaerlaeckens

jeroen-stoutjesdijk@hotmail.com
Nieuwkerksedijk
jeroen-stoutjesdijk@hotmail.com
Bellevue
Bellevue
info@denrooy.com
marktplein Chaam (Wouwerdries)

JULI
1 maandag
15 maandag
29 maandag

19:30
19:30
19:30

vissenwerkgroep
vissenwerkgroep
vissenwerkgroep

jeroen-stoutjesdijk@hotmail.com
jeroen-stoutjesdijk@hotmail.com
jeroen-stoutjesdijk@hotmail.com

AUGUSTUS
6 dinsdag
12 maandag
23 vrijdag
26 maandag

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

Algemeen Bestuur
vissenwerkgroep
kopij nieuwsbrief aanleveren
vissenwerkgroep

Bellevue
jeroen-stoutjesdijk@hotmail.com
redactie@markenleij.nl
jeroen-stoutjesdijk@hotmail.com

SEPTEMBER
8 zondag
9 maandag
18 woensdag
23 zaterdag
28 zaterdag
29 zondag

10:00
19:30
20:00
10-16u
09:00
10:00

M&L fietsdag
vissenwerkgroep
Algemeen Bestuur
vissenwerkgroep
werkgroep beheer
klimaatwandeling met gids in 't Merkske

marktplein Chaam (Wouwerdries)
jeroen-stoutjesdijk@hotmail.com
Bellevue
jeroen-stoutjesdijk@hotmail.com
marktplein Chaam
parkeerplaats Castelreesche Heide
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Fietsexcursie

Resultaten in het veld
Tekst: Johan Schaerlaeckens
Foto: Joost van den Ouweland

werkgroep

De laatste twee jaar hebben de werkgroep Externe Contacten en het Bestuur
van Mark en Leij veel energie gestoken in het herstel van de contacten met
onze Externe Partners (gemeenten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
Agrarische Natuurvereniging, Waterschap Brabantse Delta, etc.). Het motto
van Mark en Leij is immers “mee-anderen”.
Deze hernieuwde samenwerking heeft tot een aantal opmerkelijke resultaten
geleid die vaak ook in het veld zichtbaar zijn. Bij de meeste ervan was M&L
initiatiefnemer. Graag willen we onze leden (en andere belangstellenden)
tijdens een fietstocht laten zien wat we zoal bereikt hebben. Let wel; dit betreft een excursie met de fiets en niet de jaarlijkse fietstocht.
We verzamelen op zondag 30 juni om 9.30 uur op het Marktplein in Chaam.
De fietstocht duurt ongeveer 2,5 uur en is ongeveer 20 km lang.
Deze excursie staat onder leiding van Johan Schaerlaeckens en Wim Cornelissen. Zij geven uitleg over de verschillende projecten: aanleg vlinderstrook
Bleeke Heide, Faunastroken agrarisch deel Bleeke Heide, aangelegde keverranden ter versterking insectenrijkdom, optimalisatie boomkikkerbiotoop in het Rettegebied,
waaronder de aanleg van nieuwe
Fietsexcursie
laagten, aangelegde houtwallen,
Resultaten in het veld
graanakkers voor overwinterende akkervogels, etc. Natuurlijk
Johan Schaerlaeckens
genieten we ook van de mooie
Wim Cornelissen
waarnemingen die we deze dag
ongetwijfeld zullen doen.

Zondag 30 juni
09.30 uur
Marktplein (Wouwerdries)
Chaam

Vissen-

Nog een voordeel: U leert uw
eigen streek en zijn juweeltjes
nog beter kennen.

Tekst: Jeroen Stoutjesdijk
We vissen in principe iedere twee
weken. Zin om een keer mee te
gaan? Stuur mij even een mailtje:
jeroen-stoutjesdijk@hotmail.com
of bel even voor details over plek
en tijd: 06-40623352.

Vissenwerkgroep
maandagavond
19.30 uur
1 juli
15 juli
29 juli
12 augustus
26 augustus
9 september
23 september
jeroen-stoutjesdijk@
hotmail.com
06 40623352

Links aanleg keverbank, foto Joost van
den Ouweland
Rechts Goudenloopkever/Schallebijter, foto Nanny Bierkens-Brouwers
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“Klassiek in Den Rooy”
gaat voor meer natuur
Klimaatwandeling
Tekst: Wieke Bonthuis, Water Natuurlijk

V

laams-Nederlandse natuur- en klimaatwandeling bij het Merkske op
29 september 2019.
Natuurverenigingen van beide kanten van
de grens organiseren op zondagmorgen 29
september van 9-12 uur een gezamenlijke
natuur- en klimaatwandeling. Natuurgidsen
geven informatie over de waarden van de
natuur rond de unieke grensrivier “het
Merkske”. Die natuur is uitzonderlijk maar
wordt ook bedreigd door allerlei ruimtelijke plannen met zelfs omstreden megastallen. De klimaatverandering stelt ook nieuwe eisen aan een nog robuustere natuur die
de effecten van de opwarming met droogte
en heftiger buien op kan vangen. De wandeling wordt gezamenlijk georganiseerd
door de Vlaamse en Brabantse natuurverengingen Natuurpunt Markvallei, Vereniging Markdal, IVN Mark & Donge en
Mark en Leij.
Vrijwilligers van de ‘zeisgroep’ van Natuurpunt geven een demonstratie van ambachtelijk natuurbeheer in de Halse Beemden.
Start (om 9 uur) vanaf de Parkeerplaats
van Staatsbosbeheer aan de Hoogstratensebaan (circa 3 km oost van Minderhout).
Deelname is gratis.

Klimaatwandeling

Zondag
29 september
09.00 uur
P Hoogstratensebaan

Aan de Ulicotense kant van Meerle ligt het natuurgebied Den Rooy.
We delen graag dit Belgische evenement met u voor meer natuur
over de grens.
Tekst: Drej Oomen, Natuurpunt Markvallei

Z

aterdag 29 juni opent Domein Den Rooy voor het tweede jaar
zijn deuren voor het muziekfestival “Klassiek in Den Rooy”.
Nieuw en belangrijk voor Natuurpunt Markvallei is in ieder geval
dat per verkocht ticket er vijf euro naar de aankoop van natuurgebieden zal gaan. Je kan tickets kopen via Bezoekerscentrum De
Klapekster.
In de namiddag vindt er een drietal natuurwandelingen plaats om
12.00, 13.30 en 15.00 uur. Tijdens de wandeling wordt op drie plaatsen stilgestaan voor concerten in het prachtige bos van Natuurgebied
Den Rooy. De wandeling zal geleid worden door kenners van Natuurpunt Markvallei. De gidsen van Natuurpunt hebben zelf de plaatsen voor de concerten uitgekozen, waar de muziek volledig tot zijn
recht zal komen. Bezoekers vertrekken aan het hoofdgebouw en de
tocht zal eindigen op het grasveld aan de vijver.
In de avond is er een concert op het terras van het hoofdgebouw. Het
programma begint om 19.00 uur en bestaat uit optredens van: Liebrecht Vanbeckevoort (piano), Svenja Van Driessche (viool), Elisa
Caluwaerts (zang-sopraan) en intermezzi van Olsi Leka (cello) en Jo
Vercruysse (viool).
Prijzen en reservering:
Dagprogramma wandeling met drie concerten € 25,- pp, kinderen tot
8 jaar gratis en studenten € 5,Avondprogramma € 30,- pp, kinderen tot 8 jaar gratis en studenten €
7,50
Tickets bestellen via:
info@denrooy.com

Klassiek in Den
Rooy
Zaterdag 29
juni
Natuurgebied
Den Rooy
Meerle
(België)
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Van de voorzitter

Tekst: Wim Gijzen, voorzitter M&L

E

en column of een verslag,
that’s the question.

Ik wil deze rubriek niet openen, zonder eerst enkele hoogtepunten van
het afgelopen kwartaal te melden.
Natuurlijk is het gebruikelijk dat het
verslag van de Algemene ledenvergadering (ALV) op de eerstvolgende
ALV wordt behandeld, maar op enkele items wil ik wel graag alvast
ingaan.
Naast de wisseling in het bestuur, of
liever gezegd het vertrek van twee
bestuursleden, zijn we op een punt
gekomen dat we echt nieuwe aanwas
nodig hebben. Ditty en Piet zijn uit
het bestuur en er is momenteel
slechts één potentiele nieuwe bestuurder. Zij kijkt mee en kan natuurlijk pas in de volgende ALV
worden gekozen.
Een andere vermeldenswaardige
beslissing van de ALV, is de goedkeuring om ons aan te sluiten bij het
Natuurplein de Baronie. Samen met
de collega’s uit Gilze en met enkele

Eind april hebben we een informatieavond belegd met Staatsbosbeheer en de gemeente AlphenChaam over alle plannen en ontwikkelingen in de bossen in onze
regio. De werkgroep Externe contacten (vooral Johan) had er alles
aan gedaan een breed publiek hiervoor te interesseren en dat was zeker gelukt. Een volle zaal in Bellevue kwam luisteren naar de sprekers van Staatsbosbeheer Patrick en
Theo en naar Bart van de gemeente.
Ook de initiatiefnemer van de Wellness kreeg de mogelijkheid de
plannen daarvoor toe te lichten.
Andere onderwerpen waren o.a. de
fietsallee, waar men dit jaar aan wil
beginnen, de houtkap, opslag en
transport, de natuurpoort en de vernatting/hydrologische plannen. Op
veel vragen kwamen redelijk bevredigende antwoorden en veel onderwerpen gaan ons de komende tijd
ook bezig houden. We hebben geen
discussie willen voeren op deze

avond, wat niet inhoudt dat we het
met alles eens zijn. We blijven ons
‘er mee bemoeien’ en we blijven
ook het contact zoeken met leden
en met ‘de bevolking’, omdat we
graag midden in de maatschappij
willen staan. De aandacht die we
hiermee genereren heeft ons dit
jaar al weer tien nieuwe leden opgeleverd en dat is de grootste groei
in jaren. Het is op zich geen doel
om te groeien, maar het biedt wel
kansen en getuigt vooral ook de
importantie van ‘opkomen voor
natuur en voor duurzaamheid’. We
voelen ons gesteund en zijn daardoor nog beter in staat onze stem te
laten horen.
Het belooft een mooie zomer te
worden. Ik wens het u allen ook
toe.

De Gemeenschappelijke doelen van Natuurplein de Baronie
- Opkomen voor het unieke landschap
- Verbinden van mensen: onderling, met de natuur en met de leefomgeving
- Beginspraak met overheden realiseren
- Bewoners betrekken
- Opkomen voor biodiversiteit, milieuverbetering en duurzaamheid
- Een verbinding leggen tussen educatie, studie, inventarisatie en bescherming
Een vereniging uit het werkgebied kan lid worden als het de doelstelling
van Natuurplein de Baronie ondersteunt:
- de verenigingen/organisaties blijven autonoom (eigen bestuur, ledenadministratie, contributie, werkgroepen, enz.);
- het natuurpleinbestuur is faciliterend en functioneert niet als ‘bestuur boven een bestuur’;
- er wordt uitgegaan van een open instelling en beslissingen op basis van
consensus;
- er wordt gestreefd naar een gezamenlijke agenda voor cursussen, lezingen,
inventarisaties, excursies, natuurwerk, acties, publicaties; naar een gezamenlijke website, naast de eigen websites van deelnemende verenigingen
die hieraan gelinkt kunnen zijn.

Hop, foto Harrie Timmermans

Wim Gijzen, foto Wim Goverde

bijenverenigingen hebben wij ons
aangesloten.
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Beste
Patrijzen
liefhebbers
Bron: Vogelbescherming

O

p woensdag 27 november
2019 organiseert Vogelbescherming Nederland de landelijke dag ‘Kennis zaaien voor de patrijs’.
Het wordt een inspirerende dag
voor iedereen die betrokken is bij
de bescherming van patrijzen. Een
belangrijk deel van de dag bestaat
uit regionale workshops om lokale
initiatieven verder te helpen.
Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp.
Aanmelden kan op:
www.eventbrite.nl
Geef bij uw aanmelding aan of u
vragen heeft. Laat het ons ook weten als u kennis wilt delen. Daarmee helpt u ons een zo interessant
mogelijk programma samen te stellen.

Een lintje voor Henk

Z

esentwintig
april jongstleden werd Henk
Cornelissen onder
valse voorwendselen naar de bijenhal in Alphen gelokt.
Mede voor zijn
vele verdiensten
voor Mark & Leij:
medeoprichter, jarenlang gids bij de
maandelijkse M&L
wandelingen, coördinator van de
werkgroep bomen,
etc, werd hem, tot
zijn grote verrassing, door burgemeester Minses het
lintje opgespeld als
zijnde nieuw lid in
de orde van Oranje
Nassau.
Henk, ook namens de redactie, heel hartelijk gefeliciteerd!

Kent u in uw netwerk nog andere,
mogelijke geïnteresseerden, stuur
deze uitnodiging dan gerust door!
Graag tot ziens op 27 november!
Namens de organisatie,
Frans van Alebeek,
Vogelbescherming Nederland
www.vogelbescherming.nl

Henk geeft uitleg tijdens een M&L activiteit,
foto Liek van Engelen-Pedroli
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Terugblik bijeenkomst Chaamse Bos
Tekst: Sandra Reijnders
Foto's: Joost van den Ouweland
Op 17 april trad natuurvereniging
Mark & Leij op als gastheer voor
Staatsbosbeheer en de ABGgemeenten, zodat onze leden en
andere geïnteresseerden kennis
konden nemen van de totaalvisie
van deze partijen op het Chaamse
Bos. De interesse was zeer groot en
dus zat de grote zaal van ons thuishonk Bellevue, vol tot en met de
laatste stoel. Niet alleen onze leden
kwamen in grote getale, ook zag ik
B&W, raadsleden en ZLTO aanschuiven en vele anderen. Het was
fijn om te merken dat ons initiatief
gewaardeerd werd. Onze voorzitter
Wim Gijzen introduceerde de sprekers. Hij gaf aan dat ons gastheerschap niet wil zeggen dat we het
overal mee eens zijn. Wel vinden
we het belangrijk om met alle partners in gesprek te blijven.
Rust en ruimte
Als eerste kreeg Patrick Raats
(Teamleider Publiek) de gelegenheid om de visie van Staatsbosbeheer te vertellen. Hij gaf aan dat
zijn verhaal gedeeltelijk bestond uit
concrete plannen en gedeeltelijk uit

een visie waarvan Staatsbosbeheer
hoopt dat anderen zich hierbij aansluiten. De visie van Staatsbosbeheer omvat de kijk op de natuur
rond Breda en de keuzes die de nabijheid van de stad met zich meebrengen. Zo ontvangt het Mastbos 1
à 2 miljoen bezoekers per jaar, wat
vraagt om veel recreatieve voorzieningen. Het Liesbos is ontstaan
voor de houtproductie en het beheer
is er vanuit historisch oogpunt dus
nog steeds gericht op de houtoogst.
De ambitie voor de Boswachterij
Chaam is gericht op het behouden
van de rust en de ruimte. Ook het
beschermen van de pareltjes, het
beleven van de wandel- en fietsroutes en het benutten van de houtoogst zijn hier doelstellingen.
Zoneren
De inkomsten van Staatsbosbeheer
komen tegenwoordig niet meer van
het Rijk. Deze rol is naar de provincies gegaan en met deze transitie
zijn de financiële middelen sterk
afgenomen. Daarom wordt gezocht
naar alternatieve inkomsten. Ook de
locatie van het voormalig Weidebad
is daarom onder de loep genomen,
waarna Staatsbosbeheer op zoek is
gegaan naar alternatieven voor het

zwembad. Deze alternatieve invulling is gevonden in een Wellness.
Deze wordt gecombineerd met een
natuurpoort, recreatieve voorzieningen voor de omgeving, een hondenloslooproute, enkele wandelroutes
en een kabouterroute. De wandelroutes worden geconcentreerd rond
de natuurpoort en nabij Wolfslaar,
waardoor de rest van het gebied
"recreatie luw" wordt. De overige
wandelroutes worden niet meer
aangegeven en beheerd. Dit weert
de meeste wandelaars.
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Fietsallee
Vervolgens kreeg Bart van Strien
(ABG-medewerker beleidsontwikkeling) het woord. De gemeente is
druk bezig met het voorbereiden
van de "fietsallee". Ook hier is geld
een cruciale factor. Inmiddels heeft
de provincie een financiële bijdrage aan de fietsallee toegezegd. Het
plan wordt nu nader uitgewerkt en
de communicatie wordt voorbereid.
Het is een gezamenlijk project van
gemeente Alphen-Chaam, gemeente Gilze-Rijen, Staatsbosbeheer en
Land-Stad de Baronie. Bart liet een
aantal beelden zien die een idee
gaven over de nadere invulling.
Veilig
De fietsallee gaat het huidige verouderde en soms zelfs gevaarlijke
fietspad van Breda naar Alphen,
dat loopt door het Chaamse Bos,
vervangen. Voor een groot deel
volgt het hetzelfde tracé, maar het
wordt breder en het wordt minder
recht. Nabij het voormalige Weidebad, sluit het tracé aan op de nieuwe natuurpoort. Hier komt de
fietsallee dus westelijker te liggen
dan het huidige fietspad. De uitgangspunten voor het ontwerp van
de fietsallée zijn: veilig, comfortabel en lopend langs interessante
natuur. De breedte wordt 3,5 meter,
zodat er in beide richtingen voldoende ruimte is om elkaar te passeren. Het oude tracé wordt in de
loop van de tijd weggehaald. De
dwarsverbindingen naar Schutterslust, de Kloosterstraat, Wolsgatsebaan, Putvenweg en Flaasdijk worden 2,5 meter breed. Het Burgtsbaantje wordt afgesloten voor auto’s.
Bestemmingsplan
Het Voorontwerp Bestemmingsplan voor de Wellness is uitgebreid
besproken met Mark & Leij en de
Brabantse Milieufederatie en heeft
al ter inzage gelegen. Op dit moment ligt het Ontwerp Bestemmingsplan (4 juni - 15 juli) ter inzage. Ook binnen dit plan vindt
zonering plaats. Achter de oude

parkeerplaats komt ruimte voor een
horecagelegenheid. Ter plaatse van
het voormalige zwembad komt de
Wellness. Tussen de Alphensebaan
en de oude parkeerplaats komt extra parkeergelegenheid. De natuur
in het 45 ha grote Plangebied wordt
ingericht en beheerd conform de
wensen van Mark & Leij.
Potenties
Vervolgens wordt de microfoon
doorgegeven aan Theo Bakker
(teamleider beheer en ecologie), die
namens Staatsbosbeheer nader ingaat op het beheer en de ecologie
van het Chaamse Bos. Hij zoomt
even uit naar de natuurgebieden in
de omgeving en beschrijft de potenties van de gebieden als volgt: Het
Liesbos is een vochtig bos, Strijbeek herbergt waardevolle heidelandschappen, 't Merkske kenmerkt
zich door kleinschalig schraalland
en in het Ulvenhouts Voorbos
wordt ingezet op optimale natuurprocessen.
Bezinnen
De boswachterij
Chaam is een
multifunctioneel
bos. Er is meer
aandacht
voor
individueel
boombeheer,
voor kwaliteitshout en ook voor
het mengen van
so o rten .
Het
Chaamse
Bos
heeft een gevarieerde leeftijdsopbouw en heeft
ook open vlakten
voor bijvoorbeeld
de nachtzwaluw.
Voor het Ossengoor heeft Mark
& Leij, ook volgens Staatsbosbeheer terecht, gepleit voor beter
peilbeheer, zodat
er meer oevervegetatie ontstaat.

In het Chaamsebeken-akkoord van
2010 was vernatten het credo. Inmiddels hebben we de ervaring dat
er toen te veel sloten zijn gedempt.
Door de aanwezigheid van leemlagen stagneert het water en sterft er te
veel bos af. Ook de Slingerdreef is
vaak te nat. Verder stroomt er vanuit
het Zwart Goor nog landbouwwater
door het Ossengoor, wat extra nutriënten in het gebied brengt. Het is
dus tijd voor bezinning. Het retentiebekken wil Staatsbosbeheer samen
met Mark & Leij en het waterschap
gaan optimaliseren. Wel blijft de
bufferfunctie behouden, want met
het toekomstig klimaat worden meer
extremen verwacht. Een drooglegging van 60 centimeter is hier volgens ecologen optimaal.
Boomkikker (foto voorpagina)
Tussen 't Broek, het Zwart Laag, de
vliegbasis Gilze-Rijen en de boswachterij Dorst komen verbindingszones voor de boomkikker. Geschikte poelen worden visvrij gemaakt.
Het Zwart Goor is nu landbouwkun-

… door de aanwezigheid van leemlagen stagneert het
water …
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dig in gebruik. Er wordt naar mogelijkheden gezocht om dit op te lossen.

Staatsbosbeheer is hierover in overleg met Mark & Leij, brandweer en
gemeente.

A-label
Vervolgens laat Theo ons een promo
-filmpje zien over het A-label-hout
dat Staatsbosbeheer uit haar bossen
oogst. Er wordt niet meer geoogst
dan de natuurlijke aangroei. Staatsbosbeheer levert circa 3% van het
houtverbruik in Nederland en 7%
komt van andere Nederlandse houtleveranciers. 90% Van ons houtverbruik halen we dus uit het buitenland. Vlak voor de houtoogst worden linten gespannen rond horsten
(roofvogelnesten) en mierenhopen.
Per hectare blijven 3 tot 6 veteraanbomen staan, die oud mogen worden. Staatsbosbeheer gaat voor een
duurzaam doelgebruik van het geleverde hout. Bij voorkeur kiest
Staatsbosbeheer voor het natuurlijk
verjongen.

Rust
Ook meneer Hartman is aanwezig
namens de toekomstige Wellness.
Hij geeft aan dat hij in 2014 op
zoek was naar een geschikte locatie
nabij het bos. Als kind is hij in deze
streek opgegroeid en hij heeft er
gezwommen in het Weidebad. Met
zijn Wellness wil hij mensen de
gelegenheid geven om tot rust te
komen. Alle suggesties vanuit de
streek, waaronder die van Mark &
Leij, zijn zo veel mogelijk verwerkt
in het plan van de Wellness.

In het Chaamse Bos ligt het hout
soms vrij lang te wachten op de juiste koper, omdat er 20 à 30 verschillende houtsoorten uit komen. Uit het
Chaamse Bos wordt circa 5000 m3
hout per jaar geoogst. De aangroei is
circa 7000 m3 per jaar.
Elk oogstvak doorloopt een cyclus
van vijf jaar:
1. blesjaar (inclusief overleg met
natuurorganisaties);
2. oogstjaar;
3. verjongingsjaar;
4. eerste controlejaar;
5. tweede controlejaar.
Halfverharding
De maatschappij verandert en de
oogstmethodes ook. Vroeger werd er
met de hand gezaagd en paarden
sleepten de stammen het bos uit. Nu
werkt Staatsbosbeheer met grote
harvesters. Daarom is Staatsbosbeheer op zoek naar de juiste plekken
om halfverharding aan te leggen
voor de harvesters, maar ook voor
hulpdiensten, brandweer en vrachtverkeer voor het afvoeren van het
hout. Deze banen krijgen dan tevens
een functie als stoplijn bij bosbrand.

Mark & Leij
Gespreksleider van de avond was
Johan Schaerlaeckens namens natuurvereniging Mark & Leij. Hij is
coördinator van de commissie Externe Contacten en werkt nauw samen met het bestuur. Mark & Leij
zag de afgelopen jaren vele versnipperde activiteiten en plannen
ontstaan in het Chaamse Bos. De
onderlinge samenhang ontbrak, de
voorgestelde maatregelen waren
weinig concreet en verlies van biodiversiteit dreigde. Daarom hebben
we gepleit voor het presenteren van
een totaalplaatje waarbij, wat ons
betreft, de nadruk zou komen te

liggen op de onderlinge samenhang
van de plannen en hun invloed op
de biodiversiteit van het gebied.
Deze avond is daar het resultaat
van. Wij hebben deze avond als
onpartijdige gastheer gepresenteerd, maar dat zijn we niet helemaal. Het belang van natuur en
landschap komt voor ons op de
eerste plaats. Overigens vertegenwoordigen we dat belang, waar dat
kan, liefst samen met onze partners. Daarom zijn we blij dat we
hebben mogen meepraten over de
voorstellen die wij als Mark & Leij
ingediend hebben en dat onze
zienswijze op het voorontwerp serieus genomen is. Bij het schrijven
van dit artikel bespreken we met
Staatsbosbeheer de “ruimtelijke
visie boswachterij Ulvenhout
Chaam” zoals die met het Ontwerp
Bestemmingsplan is meegestuurd.
Afhankelijk van de uitslag hiervan
bepaalt het bestuur van Mark &
Leij welk standpunt we in het Ontwerp Bestemmingsplan gaan innemen.
Na de pauze was er nog uitgebreid
gelegenheid om vragen te stellen.
Hier is ruim gebruik van gemaakt.
Het was een verhelderende avond
en gezien de grote opkomst leeft
het Chaamse Bos in de harten van
velen in gemeente Alphen-Chaam.

… rond het Ossengoor en het retentiebekken heeft Mark & Leij, terecht, gepleit
voor een lagere grondwaterstand ...
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Nieuws van de werkgroep
Externe Contacten
Tekst: commissie Externe Contacten Mark & Leij

H

ieronder een overzicht wat
we sinds de vorige Nieuwsbrief hebben gedaan en wat er nog
in de pen zit aan versterking van
natuur en landschap. Tijdens de
fietsexcursie van 30 juni (zie elders in deze Nieuwsbrief) zullen
we langs alle gerealiseerde projecten fietsen en uitleg hierover geven. Vaak kwamen de initiatieven
van de projecten van M&L maar
de realisering is vooral te danken
aan de bereidheid van onze partners om met ons mee te denken en
de voortgang van de projecten te
faciliteren zowel in beleidsmatig
als in financieel opzicht. Daarvoor
zijn we hen erkentelijk.
Staatsbosbeheer
De voorlichtingsavond van 17 april
over het Chaams Bos die we samen
met Staatsbosbeheer en de gemeente Alphen-Chaam organiseerden, is
in goede aarde gevallen. De belangstelling was overweldigend.

Chaamse Bos, foto Joost van den Ouweland

Na de heldere voorlichting door
Staatsbosbeheer en de gemeente
waren de gestelde vragen vanuit het
publiek to the point (zie elders in
deze Nieuwsbrief). Onze leden en
andere belangstellenden zijn veel
wijzer geworden wat het Chaamse
Bos (inclusief het Wellnesscentrum) te wachten staat. Van zowel
de gemeente als Staatsbosbeheer
kregen we complimenten voor de
professionele wijze hoe we, als
gastheer, de avond hebben georga-

Aanleg keverbank, foto Joost van den Ouweland

niseerd en onze verbindende rol hebben vervuld.
We hopen een dezer dagen, in samenwerking met SBB, de vlinderstrook op de Bleeke Heide in te zaaien.
Wat betreft het Chaams bos hebben
we een aantal concrete maatregelen
bij de initiatiefnemers ingediend om
met, relatief eenvoudige, maatregelen een boost te geven aan de biodiversiteit. De voorstellen betreffen
vooral de directe omgeving van het
Ossengoor en de omgeving van de
Oude Maastrichtse Baan en het zgn.
Bredase Bos. Ons streven is dat de
negatieve impact die het Wellnesscentrum nu eenmaal op de biodiversiteit heeft meer dan gecompenseerd
wordt door een gecombineerde uitvoering van concrete maatregelen.
Natuurmonumenten
De aangekondigde aanleg (zie vorige nieuwsbrief) van een keverbank
in het Rettegebied is inmiddels gerealiseerd. Niet één maar zelfs twee.
Ze liggen tussen de graanakkertjes
waarvan substantiële delen niet geoogst worden voor overwinterende
akkervogels. Ook is er een prachtige
houtwal aangelegd. Sommige wei-
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landen worden niet meer met vee
ingeschaard maar relatief vroeg gemaaid (= half tot eind mei). Behalve
de jaarlijks overwinterende klapekster hopen we ook de grauwe klauwier naar het gebied te lokken. Het
priegelt inmiddels van de zangvogels in het gebied: blauwborst,
sprinkhaanzanger, boomleeuwerik,
spotvogel, kneu, putter, geelgors,
boompieper, gekraagde roodstaart,
graspieper, bosrietzanger etc.

3,5 ha grote luzerneveld aangelegd
met daartussen faunastroken. Dit
alles op een van de laatste plaatsen
waar zich nog patrijzen, gele kwikken, veldleeuweriken, kwartels en
graspiepers ophouden. Vorig jaar
konden we constateren dat de bloeiende faunastrook ook enorme aantallen wilde bijen- en hommelsoorten aantrok. Ook deze strook zullen
we bij de excursie van 30 juni bezoeken.

Samen met de gemeente AlphenChaam en Natuurmonumenten zijn
we nu aan het onderzoeken hoe we
de boomkikkerbiotoop en de insectenrijkdom kunnen optimaliseren.
Het plan is om nog enkele laagtes te
creëren en met de vrijkomende
grond keverbanken (de arme grond
bovenop) te realiseren. Dit vereist
enige financiën en het doorlopen van
enkele procedures. Ook willen we
de landbiotoop voor de boomkikker
verbeteren door bijvoorbeeld braamstruwelen uit te rasteren. In augustus
gaan we hiervoor bij elkaar zitten.

Samen met de Agrarische Natuurvereniging Baarle-Nassau hebben
we de bestuurders, commissieleden
en medewerkers van Natuur en
Landschap van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda,
Gilze en Rijen uitgenodigd voor
een uiteenzetting over en een excursie naar allerlei natuur- en landschapsprojecten in het gebied. Veel
van deze gerealiseerde projecten
kwamen immers tot stand dank zij
de financiering van genoemde partijen. Mark en Leij zal het belang
van deze projecten toelichten in de
context van de biodiversiteitsproblematiek.

foto Frans Vermeer

Waterpolderven vanaf
Zondereigensebaan,

Agrarisch Natuurbeheer
Samen met een agrariër en de medewerking van zowel de Agrarische
Natuurvereniging als de gemeente
Alphen-Chaam ligt er nu een 30 meter faunastrook op de Bleeke Heide
die, wat ons betreft, zijn weerga in
de omgeving niet kent. Het is een
afwisseling van een keverbank,
bloemenranden en een veldleeuwerikenrand. Aansluitend hieraan is een

Baarle-Nassau
De betreffende ABG-ambtenaar
heeft aangegeven om in BaarleNassau in het bermen- en slotenbestek extra stukken ecologisch bermbeheer op te willen nemen. De
vraag aan ons was waar we dat zouden willen. We hebben als advies
meegegeven om op alle bermen die
gelegen zijn in het stroomgebied

van het Merkske ecologisch bermbeheer toe te passen. Daarbij hebben we nadrukkelijk gepleit voor
ECHT ecologisch bermbeheer, dus
niet klepelen en opzuigen.
ZLTO
Binnenkort gaan we weer aan tafel
zitten met de ZLTO. Sinds de oprichting van Mark en Leij vinden
we de samenwerking met de agrariërs belangrijk. We gaan praten
over zaken als duurzaamheid en
biodiversiteit en hoe we deze begrippen kunnen vertalen naar de
lokale situatie.
Verder zijn er nog veel lopende
zaken zoals toedeling Ginderdoor,
zienswijzen Markdal, Fietsallee,
verkeerssituatie Chaam en Randweg, etc. Wordt vervolgd in de
volgende Nieuwsbrief.

Houtoogst Chaamse Bos,
foto Joost van den Ouweland
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Oproep deelname aan fotowedstrijd
Brabantse zandpaden nieuw project Brabantse Hoeders
Tekst: Brabantse Hoenders

D

e Brabantse zandpaden
staan centraal in het nieuwe
project 2019 van de Brabantse
Hoeders. De organisatie nodigt
vrijetijdsfotografen uit om zandpaden in de provincie te fotograferen. Aan deze wedstrijd zijn twee
prijzen van 250 euro verbonden.
Een deel van de foto’s wordt geëxposeerd, een aantal foto’s wordt
opgenomen in publicaties en alle
foto’s komen op de website van de
Brabantse Hoeders – mits de fotograaf daar toestemming voor
geeft. De deadline voor het insturen van de foto’s is eind juli 2019.
Brabantse Hoeders zijn vrouwen en
mannen uit alle delen van Brabant.
Ze zijn ooit onderscheiden met de
Brabant Bokaal. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
(commissaris van de koning Wim
van de Donk is de voorzitter) reikt
deze prijs jaarlijks uit aan Brabanders die zich langjarig als vrijwilliger hebben ingezet voor de natuur
en de cultuur van Brabant. De laureaten hebben zich verenigd in de
Brabantse Hoeders.

‘verbinding’ centraal: verbinding
tussen gemeenschappen, tussen
cultuur en natuur, tussen historie en
heden, zandpaden die de grens
oversteken etc.
Zandpaden staan onder druk. Er
verdwijnen er steeds meer. Ze zijn
niet alleen historisch (zelfs prehistorisch en Romeins), maar ook ecologisch van groot belang. Ze spelen
vaak een hoofdrol in pelgrimswegen die door de provincie lopen, in
‘Ommetjes’ rond dorpen en in wandelroutes. Ze worden gewaardeerd
om hun schoonheid. Ze spelen een
(hoofd)rol in verhalen.
Bij dit project werken de Brabantse
Hoeders samen met het Brabants
Landschap. 20 oktober is uitgeroepen tot de Zondag van de Zandpaden. Op deze dag vindt een manifestatie plaats in en om Het Heerkenshuis, eigendom van Brabants
Landschap, in Udenhout. Dan tre-

den dichters op, er wordt een poëziebundel met gedichten over zandpaden gepresenteerd. Er treden verhalenvertellers op, er wordt een publicatie met verhalen gepresenteerd. Er
is een expositie van schilderijen van
zandpaden en een film over zandpaden gaat in première (en is nadien te
zien op Omroep Brabant).
Het is de bedoeling op deze dag een
fototentoonstelling in te richten. De
foto’s kunnen eventueel nadien op
andere plaatsen worden getoond. Op
20 oktober vinden op een aantal
plaatsen verspreid over de provincie
kleinere activiteiten omtrent zandpaden plaats.
Meer informatie bij Ferd Quik, lid
van de Brabantse Hoeders en secretaris van de werkgroep Zandpaden:
lucifer.quik@hccnet.nl
tel. 06-53535923

Jaarlijks organiseren ze een Brabant-breed en vernieuwend project.
Vorig jaar was dat de Brabant Stoet
in Bergen op Zoom, het jaar daarvoor de Brabantse Open Kerkendag en zo timmert deze organisatie
al bijna tien jaar aan de weg. De
projecten van de Brabantse Hoeders moeten altijd Brabant-breed
en vernieuwend zijn.
Dit jaar is het thema ‘De Zandpaden van Brabant’. Daarvan telt onze provincie er nog vele honderden, misschien wel duizenden.
Zandpaden (géén bospaden) zijn de
oudste verbindingswegen. Daarom
staat
binnen
dit
project

Zandpad in ‘t Broek, foto Joost van den Ouweland
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Meer wee dan wel voor de zomertortel
Bron: Vogelbescherming

E

én van de vogels waar het in
Europa en dus ook in onze
omgeving uitermate slecht mee gaat
is de zomertortel. Dit jaar hadden
we slechts één melding en die komt
uit de omgeving van de Hoevens in
Alphen. Het kenmerkend zomerse
geluid van de vroeger zo algemene
duif dreigt te verstommen. Vogelbescherming Nederland wil dit voorkomen en komt in actie. Onderstaand een uitreksel uit hun informatieblad “Operatie zomertortel”.
Aantalsontwikkeling en verspreiding
Zomertortels broeden in het halfopen agrarisch cultuurlandschap met
veel akkers in verspreide houtopstanden zoals bosranden, houtwallen
en struwelen. In de jaren zeventig
herbergde Nederland nog 35.000 –
50.000 broedparen. Sindsdien is de
stand ingestort en raakten grote delen van het land hun zomertortels
kwijt. Rondom de eeuwwisseling
was het aantal zomertortels al afgenomen tot 10.000 – 12.000 broedparen. Volgens de nieuwe Vogelatlas
herbergt Nederland nu nog maar
1.200 – 1.400 broedparen. Kortom,
de zomertortel is hard bezig om als
broedvogel in Nederland te verdwijnen! De zomertortel staat dan ook
prominent op de Rode Lijst. In de
meeste atlasblokken gaat het om
slechts 1 tot 3 broedparen. Zomertortels overwinteren in Afrika ten
zuiden van de Sahara. Ze zijn in Nederland aanwezig van eind april tot
uiterlijk eind september. Half augustus zijn de meeste naar het zuiden
vertrokken. In het verleden concentreerden zich in mei en eind juli/
begin augustus soms tientallen tot
meer dan 100 zomertortels op voedselrijke plekken. Zulke samenscholingen zijn nu zeldzaam.

Broeden
Het nest van zomertortels bestaat
uit een bescheiden ‘platformpje’,
bestaande uit een dunne laag kleine
takjes, zonder opstaande nestrand.
Eieren worden 14 dagen bebroed,
daarna verblijven de jongen nog
eens 15 dagen op het nest. De nesten zijn erg gevoelig voor predatie.
Voldoende dekking is cruciaal bij
de nestplaatskeuze. Nesten worden
zoveel mogelijk gebouwd in dichte
struweelvegetatie of jonge boompjes, ook op boerenerven. Zomertortels kunnen tot wel drie nesten
succesvol grootbrengen. Engels
onderzoek heeft laten zien dat zomertortels tegenwoordig minder
broedpogingen ondernemen dan in
het verleden. De afname van het
aantal broedpogingen (2.9 per paar
in de jaren ’60, 1.6 in de jaren ’90)
wordt in verband gebracht met een
verkorting van het broedseizoen.
Dit blijkt ook uit een vervroegde
wegtrek naar de Afrikaanse overwinteringsgebieden. In de jaren ’60
brachten 100 broedparen nog 208
uitgevlogen jongen groot. Aan het
einde van de jaren ’90 was dit afgenomen tot 130 jongen. Dit komt
neer op bijna een halvering van het
voortplantingssucces.
Voedsel
Het voedsel van de zomertortel bestaat volledig uit zaden. Dit voedsel
wordt gezocht op plekken met korte
vegetaties en veel kale grond. In het
verleden maakten onkruidzaden
>90% van het dieet uit. Tegenwoordig maken zaden van
landbouwgewassen, zoals
granen en koolzaad, een veel
groter deel van het dieet uit,
aangevuld met onkruidzaden
van onder meer varkensgras
en vogelmuur. Deze verschuiving in het dieet is het
gevolg van de afname van
het aanbod aan onkruidzaden
in het landelijk gebied. Zo-

mertortels hebben nu veel meer
moeite met het vinden van voldoende voedsel voor zichzelf en
hun jongen. Dit speelt vooral in de
eerste helft van het broedseizoen,
wanneer zaden van landbouwgewassen nog niet beschikbaar zijn.
Tegelijkertijd is veel voedsel voor
een lange afstandstrekker als de
zomertortel cruciaal. Na terugkomst uit Afrika moet er immers
genoeg voedsel zijn om snel in de
juiste conditie te komen voor het
leggen van eieren en het grootbrengen van jongen.
Jacht
Ondanks de forse afname in Europa wordt de zomertortel tijdens de
najaarstrek nog altijd intensief bejaagd, ook binnen de EU. Goede
schattingen van het aantal geschoten vogels ontbreken. Het is dan
ook gissen naar de bijdrage van
jacht aan de afname van de populatie, ook ten opzichte van de verminderde beschikbaarheid van
nestplaatsen en voedsel.
Internationaal actieplan
Vanwege de internationaal bestaande zorgen over de zomertortel
is er in mei 2018 door de EU een
internationaal Species Action Plan
vastgesteld. Het doel van dit actieplan is om de achteruitgang van de
zomertortel zo snel mogelijk te
stoppen. In het plan worden tal van
acties benoemd die de zomertortel
ten goede moeten komen, zoals
verbetering van broed- en overwin-
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teringsgebieden, betere regulering
van jacht, meer onderzoek, bewustzijnsbevordering en internationale
samenwerking.
Specifieke acties voor in de broedgebieden zijn onder meer:
1. Opzetten van een nationaal bijvoerprogramma als uiterste
noodmaatregel;
2. Opstellen van een nationaal beschermingsplan;
3. Financiering van maatregelen in
het nationale beschermingsplan
via het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid;
4. In kaart brengen van de effectiviteit van het huidige
(agrarische) natuurbeheer voor
specifiek de zomertortel;
5. In kaart brengen van voor de
zomertortel Belangrijke Vogelgebieden en Natura 2000 gebieden en deze gebieden bestempelen tot Special Protection Area.
De Nederlandse regering heeft het
Species Action Plan onderschreven
en staat nu dus aan de lat om in ons
land het actieplan uit te (laten) voeren. Vanwege de urgentie wil Vogelbescherming Nederland nu alvast van start met een nationaal
bijvoerprogramma.
Meer informatie is te vinden op
de site:
www.vogelbescherming.nl/
operatiezomertortel

Natuur komt Kopijdata en
handje
nieuwshelpen
brieven
Tekst: Sandra Reijnders

D

at de vereniging Markdal zo
vele mensen heeft gemobiliseerd om gezamenlijk de natuurontwikkeling in het Markdal te
realiseren, vind ik een grootse
prestatie. Maar dat de natuur nu
zelf ook komt helpen, dat overtreft
mijn stoutste verwachtingen!
In het weekblad van Nieuw Ginneken van 5 juni 2019 las ik in de
rubriek “Natuur rond het Markdal”
het volgende berichtje.
“Bever heeft de Mark gevonden.
Paul de Beer twitterde ‘Bever gezien in Ginneken’. Dat was bij de
koningin Emmabrug. Deskundige
Dick Klees (Studio Wolverine) bevestigde het aan de hand van een
filpmje! Half april zagen Jord
Hornstra en Dani bij de Reeptiendbrug vermoedelijk ook een bever.”

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

Ik hoor die bever al denken: “Laat
die lui maar de procedures doen. Ik
begin alvast. Waar zal ik met afdammen beginnen? …”

Heb jij een mooie foto voor de
voorpagina die past bij het
seizoen van de volgende
nieuwsbrief?
Stuur hem naar Sandra:
redactie@markenleij.nl

Waar zal ik met afdammen
beginnen?

Bever, foto Luc Hoogenstein,
stichting Saxifraga

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.
Boeren planten een snelweg van
zonnebloemen
Een lint van 25 kilometer zonnebloemen moet voor insectenrijkdom
zorgen. Het ziet er ook nog eens
mooi uit en het vee lust de uitgebloeide bloemen.
Bijna vijftig boeren uit Lochem en
omgeving zaaien dit seizoen langs kilometers akkerrand een brede baan
van zonnebloemen. “Het wordt een
zonnebloemsnelweg voor bijen en
insecten”, aldus de gemeente Lochem. Opgeteld gaat het om 25 kilometer akkerrand. Vorig jaar deden
ze dat voor het eerst, maar toen ging
het om slechts 5 kilometer.
Dit jaar meldden zich vijf keer meer
boeren aan. Ze krijgen een kleine
financiële vergoeding. Dat helpt
ook. En vee op stal lust uitgebloeide
zonnebloemen, dus de resten kunnen
met verhakselde maïs als kuilvoer
dienen. Nooit eerder werden op deze
schaal in een beperkt agrarisch gebied zoveel akkerranden in één keer
aangepakt. Het belangrijkste doel:
de soortenrijkdom beschermen.
Bloemen trekken bijen, hommels,
vliegen en andere insecten, soorten
die het moeilijk hebben. Maar al die
zonnebloemen is ook gewoon mooi.
Het licht glooiend Achterhoekse
landschap krijgt straks de uitstraling
van de Franse Provence.
Op een deel van de aangeplante zonnebloemstroken wordt dit jaar geëxperimenteerd met een ondergewas
om onkruid tegen te houden. Op
enkele stukken zullen rode klaver en
de vlinderbloem serradelle worden
bijgeplant. Het zijn eenjarige plantjes die veel insecten aantrekken.
Voor de boeren is de zonnebloem-

teelt een mooie kans om duidelijk
te maken dat de biodiversiteit hen
aan het hart gaat. Boeren worden
steeds vaker aangesproken op hun
verantwoordelijkheid. Het is voor
hen belangrijk met oplossingen te
komen die bijdragen aan een rendabele bedrijfsvoering en verfraaiing
van het landschap.
Bron: Trouw
Vlinders en bloemen onder hoogspanning
Op de meer dan vierhonderd hoogspanningsstations in Nederland en
Duitsland gaat netbeheerder TenneT de biodiversiteit helpen. TenneT gaat dit doen op basis van
spectaculaire resultaten van een
pilot op drie hoogspanningsstations
in Nederland. Daaruit bleek dat
natuurvriendelijk onderhoud van
het terrein leidt tot instandhouding
van de insectenpopulatie tot wel 72
procent.
Het groen rond de stations werd
voorheen minimaal vier maal per
jaar helemaal gemaaid. Hierdoor
hebben bloemen en zeker de insecten weinig
kans. In plaats daarvan wordt overgaan
naar ‘slingerend’
maaien voorgesteld.
Dit principe is afgeleid van het sinusbeheer. Bij iedere maaibeurt blijven delen
overstaan (worden
dus niet mee gemaaid)
en doordat er steeds
andere slingers worden gemaaid, betekent
dit dat er na drie
maaibeurten stukken
zijn die alle drie keer
zijn mee gemaaid,
maar ook delen die
Lindepijlstaart in Zegge, foto Nanny Biekens
–Brouwers

maar twee, een of zelfs helemaal
niet zijn gemaaid. Deze variatie is
enorm belangrijk voor de insecten.
Er zijn altijd bloemrijke delen waar
voedsel te halen is en er zijn plekken waar eitjes, rupsen en poppen
kunnen overleven. Bij het nieuwe
maaibeheer blijven er bij elke
maaibeurt bloeiende planten aanwezig. In de pilot bleek dat door
deze aanpassing van het maaibeheer tussen de 58 en 72% van de
insecten overleefden, die bij het
standaard beheer zouden verdwijnen. TenneT laat zien dat er met
relatief kleine maatregelen op honderden stations een groot effect
bereikt kan worden. Een dergelijke
instandhouding van de insectenpopulatie is indrukwekkend en tegelijkertijd cruciaal in de huidige uitdagingen die we hebben met betrekking tot behoud van biodiversiteit.
Bron: De Vlinderstichting
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Ook kauwen hebben eikenprocessierupsen ontdekt
Het lijstje met vogelsoorten dat
eikenprocessierupsen eet, wordt
steeds langer. Nu hebben we vastgesteld dat ook kauwen zich tegoed
doen aan eikenprocessierupsen.
Door de koude start van mei is de
ontwikkeling van de eikenprocessierupsen iets vertraagd. De meerderheid van de nesten zal pas begin
juni gevonden worden.
Van ruim tien vogelsoorten is al
vastgesteld dat ze eikenprocessierupsen eten. Voorbeelden zijn
koolmees, pimpelmees, spreeuw,
boomklever en koekoek. We kunnen nu ook de kauw aan het lijstje
toevoegen. Op diverse locaties zijn
ze massaal in de eiken aanwezig
om zich aan de processierupsen
tegoed te doen. Daarbij zijn ze niet
selectief, maar eten alle rupsensoorten die ze tegenkomen. Kauwen kunnen dus ook een bijdrage
leveren aan het beheersen van de
eikenprocessierupsen, al zal de bijdrage relatief klein zijn.
Bron: Nature Today
Waddenzee zwakke schakel op
Oost-Atlantische trekroute
Het gaat niet goed met de vogels
die gebruik maken van de Waddenzee. Onderzoek in 33 landen langs
de Oost-Atlantische trekroute toont
aan dat broedvogels in het Waddengebied het slechter doen dan
soorten die elders op de route nestelen. Opmerkelijk voor een gebied
dat op papier goed is beschermd en
op de Werelderfgoedlijst staat.
Voor de trekvogels in het Waddengebied is de situatie gelukkig gunstiger. Het goede nieuws is dat het
merendeel hiervan er nu beter voor
staat dan in 2014. Voor soorten als
de rotgans, de bonte strandloper en
de rosse grutto is de Waddenzee de
belangrijkste pleisterplaats tijdens
de trektocht of om te overwinteren.
Bij het laatste onderzoek is ook in
beeld gebracht hoe mensen gebruik
maken van de leefgebieden van de
trek- en broedvogels. Daarbij is
bekeken wat voor invloed die acti-

viteiten hebben op de vogelpopulaties.
De jongste analyse van samenwerkende vogelbeschermingsorganisaties, overheden en wetenschappers
bevestigt het beeld dat vijf jaar geleden al werd geschetst: de Wadden
zijn als broedgebied een zwakke
schakel en dat rechtvaardigt een
stevig actieplan.
Acht doortrekkers of overwinteraars doen het nog steeds slechter
dan elders op de route: smient, wilde eend, scholekster, eider, kluut,
bonte strandloper, tureluur en bontbekplevier. Zij profiteren nog niet
van de genomen maatregelen en
doen het slechter dan gemiddeld.
Dit zijn soorten die broeden in het
noordpoolgebied en ‘s winters onze
wadplaten gebruiken en er bodemdieren eten.
Deze Noord-Europese steltlopers
voelen als eersten de gevolgen van
de klimaatverandering. Als het lukt
de situatie in het Waddengebied te
verbeteren, dan vergroot dat hun
kansen tijdens de vogeltrek en slagen deze vogels er waarschijnlijk
beter in om zich aan te passen aan
Bron: Vogelbescherming Nederland
Is Nederland op weg naar een
Zuid-Europees klimaat?
De droogte van vorig jaar heeft nog
steeds effect op de natuur, dieren en
de mens. Een jaar later is er nog
van alles te merken van één van de
warmste en droogste jaren ooit
gemeten. Wat voor effect heeft de
droogte van toen, op het voorjaar
van nu? Om te beginnen zijn honderden huizen die met hun fundering rechtstreeks op een kleilaag
staan, verzakt. De grond waarop ze
met hun fundering rusten klinkt in.
In de huizen ontstaan daardoor
scheuren en kieren, en in sommige
gevallen komt het plafond los van
draagmuren. Herstel kost vaak tienduizenden euro's.
Uien- en aardappelboeren hebben
een slecht jaar achter de rug. De
opbrengst van hun oogst was veel
minder.

Natuurorganisaties propageren sinds
de loeihete zomer actief het
'vergroenen' van tuinen. Het devies
is, 'tegels eruit, planten en bomen
erin'. Zo houdt de bodem het water
langer vast en zorgt de begroeiing
voor verkoeling in de tuin. En als
gevolg van de droogte van vorig jaar
komen er meer beregeningsverboden
met grondwater.
Boswachters zien dat veel bomen
een flinke klap hebben gekregen
door een tekort aan water. De naalden en toppen van fijnsparren zijn
bijvoorbeeld veel dunner dan andere
jaren. Ook de jaarlijkse aangroei van
takken is zichtbaar afgenomen.
Niet alleen bomen en mensen ondervinden de gevolgen, ook dieren worden getroffen. Het waterpeil in
hoogveengebieden is in jaren niet zo
laag geweest, waardoor roofdieren
makkelijk bij de eieren van broedende kraanvogels kunnen komen.
Verder ziet de boswachter dat kikkers minder plaatsen hebben om hun
dril te leggen en dat ook zeldzame
libellensoorten in aantal afnemen.
Als er minder planten in bloei komen, is er ook minder nectar. Dat
betekent minder insecten en minder
insecten betekent weer minder voedsel voor vogels. Dus de hele cyclus
staat daarmee stil.
Mondjesmaat worden maatregelen
genomen tegen de gevolgen van een
nieuwe periode met droogte. Akkerbouwers in gebieden waar niet mag
worden beregend, stappen over op
andere gewassen die minder water
nodig hebben, of beter bestand zijn
tegen een tekort.
Ook experimenteren sommige boeren met het aanbrengen van bermmaaisel op hun land, om de grond
meer structuur en voeding te geven.
Waterschappen in gebieden die afhankelijk zijn van regenwater, zoals
De Dommel, houden met kleine stuwen in de watergangen het water in
de buurt van waar het gevallen is.
Bron: nos.nl
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Nieuws uit het

Tekst en foto’s: Vereniging Markdal

Streeknetwerk LandStad de Baronie en oud-burgemeester van Alphen-Chaam, nam daarna het stokje
van haar over. Nuijten memoreerde
hoe hij als burgemeester al in 2011
werd benaderd door Sjef Langeveld, bestuurslid van de Vereniging
Markdal, of de gemeente wilde
meewerken aan een project voor

Voorlichtingsavond werd
massaal bezocht
Markdal bij zonsopkomst, foto Jan Korebrits

D

e belangstelling voor de presentatie van de ontwerpbestemmingsplannen van AlphenChaam en Breda voor het nieuwe
Markdal was massaal op woensdagavond 13 maart. Vertegenwoordigers van de provincie, de twee
gemeenten, het waterschap Brabantse Delta en de Vereniging
Markdal duurzaam & vitaal waren
aanwezig om de vele vragen van de
bijna 200 aanwezigen te beantwoorden.
Belangrijke mijlpaal
Voorzitter Jettie Rattink noemde het
vaststellen en in procedure brengen
van de ontwerpbestemmingsplannen
een belangrijke mijlpaal, waarvan er
nog veel volgen voor met de uitvoering daadwerkelijk kan worden gestart. Er is een voorkeursalternatief
voor de nieuwe Mark, maar dat kan
pas concreet worden ingevuld als de

bestemmingsplannen definitief zijn.
Dit gaat in nauwe samenwerking
met het Waterschap Brabantse Delta. Het wordt dan een definitief
plan voor het uitvoeren van wat
heet de Kaderrichtlijn Water
(KRW).
Voorzitter Harrie Nuijten van

het Markdal. “En het gevolg is wel,
dat we hier vanavond zitten.” Het
werk van de vereniging is volgens
hem van groot belang. “LandStad
de Baronie koketteert graag met
wat in het Markdal is gepresteerd
door de vereniging en de betrokken
overheden en instanties.” Na zijn
toespraak volgde een videopresentatie waarin verschillende bestuurders het werk van de vereniging
roemen en toelichten waarom het
Markdal voor alle betrokkenen zo
belangrijk is (zie daarvoor ook de
website).
Zaalfoto is gemaakt door Vincent
Oudendijk
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Voorzitter Jettie Rattink:

Organisatie moeten we
aanpassen

O

p de ALV (Algemene Ledenvergadering) van 20 mei
stond de organisatie van de Vereniging Markdal op de agenda.
Wat gaat er veranderen?
Jettie: “De vereniging bestaat nu
zes jaar. We komen met het proces
voor het Markdal het komend jaar
in een andere fase. We gaan meer
naar de uitvoerende fase toegroeien. De Stichting van de Vereniging
Markdal gaat samen met het Waterschap vorm geven aan die uitvoering. Verder komt er een aantal
aandachtsgebieden en taken bij.
Dat betekent dat we moeten kijken
hoe we onze organisatie daarop
kunnen aanpassen. Aanpassen natuurlijk met behoud van het enthousiasme dat de vereniging kenmerkt.”
Wat voor nieuwe taken komen er
bij?
Jettie: “De Vereniging heeft niet
alleen tot doel om natuur en de Kaderrichtlijn Water (waterkwaliteit)
te realiseren, maar we hebben ook
ruimere doelen. We willen naar een
duurzamer grondgebruik in het
Markdal. Met de agrariërs gaan we
het verduurzamen van de landbouw
aanpakken. Verder willen we graag
de energietransitie in het gebied
stimuleren. We moeten ook aan de
slag met een integraal plan voor het
beheer van het gebied, zowel ecologisch als economisch duurzaam.
Verder gaan we een nieuwe Stichting oprichten voor het beheer van

de Markhoeve in
Strijbeek. Op termijn komt er ook
een aparte Stichting voor het beheer van het Markdal. Dat zal een
stichting zijn van
alle partijen in het
gebied, die mee
willen denken en
beslissen over dat
beheer. De vereniging is gevraagd
dat te faciliteren.

Wat gaat die organisatieverandering precies inhouden?
Jettie: “Dat behelst een aantal zaken:
· In de huidige situatie is het bestuur van de Vereniging ook in zijn
geheel het bestuur van de Stichting.
Om het huidige bestuur te ontlasten
gaan we die volledige koppeling
loslaten. We gaan werken met heldere afspraken tussen Vereniging
en de Stichting over de communicatie en uitvoering. Wij verwachten
van de uitvoerende organisaties dat
ze ook ‘van binnenuit’ werken, dus
op gelijkwaardige basis met alle
partijen omgaan”;
· We willen het huidige bestuur
uitbreiden tot 5-7 leden (thans 4
leden) samen met de grotendeels
andere bestuursleden in het bestuur
van een stichting leidt dat tot vermindering van de werkdruk en vergroot eveneens de diversiteit in de
verschillende besturen;
· De huidige werkgroepen (verkeer,
landbouw, e.d.) krijgen een meer
zelfstandig karakter en meer verantwoordelijkheid. Net als nu zullen ze vanzelfsprekend een brede
groep belanghebbenden betrekken
bij hun aanpak. De vraag aan en
van de werkgroepen kan duidelijker
zijn.
· Dat betekent ook dat we niet alle
discussies over doen in het huidige
AB, het Algemeen Beraad. Dat zal
minder gaan vergaderen en op
hoofdlijnen sturen. Het zal ook

meer adviserend worden en niet
meer besluitvormend.
Bij de samenstelling van het ‘nieuwe
AB’ blijft het uitgangspunt gelden,
zoals het nu ook is, dat de diversiteit
daarin moet blijven, zodat verschillende achtergronden en daarmee
invalshoeken en contacten bij een
grote groep van betrokkenen breed
vertegenwoordigd zijn.
Op welke wijze kunnen dorpsraden die nu in het AB vertegenwoordigd zijn dan nog hun invloed uitoefenen?
Jettie : “We willen een brede diversiteit in ons bestuur hebben om op
die manier toch de inbreng van de
regio’s goed in beeld te krijgen.
Voor mensen van dorpsraden zien
we een rol in de werkgroepen. Die
zitten daar overigens niet op persoonlijke titel, want we vinden het
belangrijk dat ze vrijheid van denken hebben. Als er spanningen of
dilemma’s zijn met hun eigen organisatie, dan moet dat op een ander
niveau (bestuurlijk) besproken worden”.
Wat is er nu concreet besproken
op de ALV?
Jettie: “Op de ALV is de nieuwe
richting van onze organisatie besproken met de leden. Daarvoor
hebben we committment gekregen.
Vervolgens gaan we de zaak uitwerken, profielen opstellen voor de
nieuwe bestuursleden en deze herfst
zoeken naar nieuwe kandidaten.
Wie graag met ons mee wil werken,
als bestuurslid of in een werkgroep
laat het ons weten.

Website
De website van Vereniging Markdal:
http://www.verenigingmarkdal.nl
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Tekst: Jan Vermeulen

O

p woensdag 22 mei heb ik in
gezelschap van Johan Schaerlaeckens en Joost van den Ouweland mijn bijna jaarlijkse bezoek
gebracht aan de Zouweboezem in
de Alblasserwaard, het kleinste belangrijke beschermde vogelgebied
van Nederland.
Het is een gebied van 4 kilometer
lang en 300 meter breed, dat bestaat uit een boezemwatergang (de
Oude Zederik), vele zijsloten, uitgestrekte rietvegetaties, grienden en
natte elzenbroekbosjes.
Tja, de Zouweboezem, over dit
prachtige natuurgebied tussen Meerkerk en Ameide in de Alblasserwaard kun je slechts in superlatieven
spreken. Wil je vogels kijken in de
Alblasserwaard, dan kun je niet om
de Zouweboezem heen. Ooit maalden de molens op de Zederikkade
het overtollige polderwater naar deze rietvelden toe. Vroeger waren dit
de productiepercelen voor de rietdekker die er de bekende rietdaken
voor boerenhofstedes van maakte.
De Zouwe is een in de veertiende
eeuw gegraven boezemwater dat
polderwater moest opvangen en afwateren naar de Lek en via de Merwede naar de Linge. Langs dit boezemwater liggen enkele boezemlanden met hier en daar wilgengrienden
die bij hoogwater onderlopen.
De Zouweboezem is een uitgestrekt
moerasgebied waarin verschillende
biotopen voorkomen. Waterpartijen,

oude en jonge rietgebieden, weiland, griend en bosschages. Vandaar dat je er zo veel soorten kunt
zien. In een van de rietgebieden
kun je via een vlonderpad het vogelkijkscherm bereiken. Het biedt
een fenomenaal uitzicht over een
deel van de Zouweboezem. Eerder
al, langs het wandelpad dat begint
bij de parkeerplaats bij Ameide/
Sluis kan je van heel dichtbij nestelende zwarte sterns zien (in het
voorjaar uiteraard), of de snor, bruine kiekendief, rietzanger, cettiti’s
zanger, bosrietzanger, blauwborst,
slobeend, kleine karekiet en ijsvogel (allen door ons gezien, behalve
de ijsvogel). Realiseer je tijdens je
bezoek ook dat je vanuit het dichte
riet argwanend in de gaten wordt
gehouden door de mysterieuze
roerdomp (die we gehoord hebben),
waterral en porseleinhoen. De uitgestrekte moerassen en rietvelden
zijn het domein van de grootste
broedkolonie van de purperreiger in
ons land.
Het beste jaargetijde om de Zouweboezem te bezoeken is de periode
april tot en met juni. Dan zijn de
talloze zangvogels actief en zijn de
zwarte sterns het meest actief. Parkeer je de auto bij Sluis dan zul je
je verbazen over het aantal soorten
dat je vanaf het wandelpad zult zien
voordat je bij het vogelkijkscherm
bent. Hoewel het misschien wat
vreemd klinkt, kijk ook af en toe
naar links, naar de boomgaard en
de weilanden. De boomgaard is
omzoomd door coniferen waarin

kneu, heggenmus, grasmus en putter zich ophouden. In het weiland
foerageert de ooievaar vaak (vlak
voor de parkeerplaats staat een
nestpaal waar de ooievaar op
broedt). Purperreigers vliegen vanuit de polder naar de broedkolonie
in de Zouweboezem. Wij zagen
zelfs dat de zwarte sterns voor het
dorpje Sluis boven de weilanden
aan het jagen waren. Kennelijk is
de wei hier rijk aan insecten.
Parkeren kun je bij boomgaard de
Kikker. De eerste vogels die we in
het moerasgebied zelf zien is de
blauwborst en de rietzanger. We
krijgen volop tijd om de vogel van
dichtbij te bekijken. Tientallen
zwarte sterns vliegen boven de
vochtige graslanden en het rietmoeras. Ook zien we een aantal
broedende zwarte sterns op hun
nesten die op het water drijven.
Rond de nesten van de zwarte
sterns is gaas aangebracht, tegen de
kuifeenden die anders de nestvlonders in zouden nemen.
Langzaam wandelen we langs het
rietmoeras en brengen uiteraard
ook een bezoek aan het kijkscherm.
De kenmerkende zang van rietzanger en kleine karekiet horen we
overal en beide vogels, evenals de
rietgors, laten zich uitvoerig bekijken. Vanaf het kijkscherm zien we
enkele soorten eenden zoals kuifeend, slobeend, krakeend en ook
vele grauwe ganzen.
Hierna maken we een lange wandeling door het weidevogelgebied,
waar de weilanden rood kleuren
van de koekoeksbloemen en de
bloeiende brede orchissen. Onderweg zien we nog een paar argusvlinders, die we in het Mark & Leijgebied al lang niet meer gezien
hebben. Het is een prachtig gebied
om in te wandelen. In totaal zien
we deze ochtend 52 vogelsoorten.

Purperreiger, foto Harrie Timmermans

Zouweboezem

Zwarte stern,, foto Piet Munsterman,
stichtung Saxifraga
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Let op:
Fietsen met Bestuurders
Eikenprocessierupsen! N
Tekst: Joost van den Ouweland

Tekst: Anneke Oomes, Staatsbosbeheer

D

it jaar zien we meer eikenprocessierupsen in de Brabantse
bossen dan eerdere jaren. Hoewel
Staatsbosbeheer geen voorstander
is van het verdelgen van insecten,
ondernemen we op drukbezochte
plaatsen toch actie. Rond Breda
laten we in juni nesten weghalen op
plekken waar we grote overlast verwachten voor de bezoekers.
Begin juni liepen de rupsen nog
rond en hoewel de grootste overlast
dan nog moet komen, moet iedereen
dan al opletten waar te lopen, te
staan of te gaan zitten. Vermijd contact met de rupsen! In de loop van
juni verpoppen de rupsen en dan
wordt de kans op overlast groter:
losse brandharen worden met de
wind verspreid. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen door nesten weg te halen. Dat kan pas als de
rupsen zich inkapselen in de nesten.
In het Mastbos houden we de oprukkende eikenprocessierups goed in de
gaten. In het speelbos hebben we
een aantal bomen met rupsen gemarkeerd met verf en met linten. Mijd
de gemarkeerde bomen! Deze gemarkeerde nesten worden verwijderd. Op andere plekken in het bos
laten we de nesten zitten.
Ga voor meer informatie naar:
http://www.ggd.nl
of www.oakie.info

iet alleen met onze leden
gaan we fietsen (zie pagina
4), maar ook met de bestuurders
gingen we op pad. Om uitleg te
geven over en een excursie te houden naar diverse projecten in het
werkgebied van de Agrarische
Natuur Vereniging Baarle-Nassau
e.o. (ANV) en het werkgebied van
Natuurvereniging Mark & Leij
(M&L), is door M&L en ANV gezamenlijk onderstaande uitnodiging verstuurd.
Het betrof hier een uitnodiging
voor de colleges van Burgemeester
en Wethouders, de raadsleden,
raadsgriffiers, commissieleden en
medewerkers natuur en landschap
van de gemeenten Alphen-Chaam,
Baarle-Nassau, Breda, Gilze en
Rijen en Bestuursleden en medewerkers van Waterschap Brabantse Delta
Geachte mensen,
Al vele jaren zijn bovengenoemde
verenigingen actief in jullie gemeenten. Met het Agrarisch Natuur
en Landschap Beheer (ANLB) en
het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten (STIKA) en eigen
initiatieven van onze verenigingen,
hebben wij vele natuur en landschapsprojecten van de grond gekregen in onze gemeenten.
Omdat deze eigen projecten en de
STIKA projecten voor 50% door
uw gemeenten of door het waterschap gefinancierd worden, vinden
wij het terecht u kennis te laten
maken met ons werk en de resultaten hiervan te laten zien in het veld.
Tevens willen we u met deze gezamenlijke uitnodiging laten zien hoe
goed de beide verenigingen elkaar
verstaan en zo veel mogelijk samenwerken.

Daarom nodigen wij u van harte uit
om vrijdag 21 juni om 19.00 uur in
Bellevue te Chaam. (tegenover de
RK Kerk) aanwezig te zijn bij een
informatieve bijeenkomst, waarbij
u tevens kennis kunt maken met
onze verenigingen. Na een informatieve start onder het genot van koffie/thee gaan we op de fiets diverse
projecten bezoeken rond Chaam.
Carlo Braat van het Brabants Landschap en Guust van der Steen, de
veldcoördinator die de projecten
aan de man brengt, geven u uitleg
over de regelingen en projecten.
Johan Schaerlaeckens zal namens
M&L het belang hiervan toelichten
in de context van de biodiversiteitsproblematiek.
Met vriendelijke groet,
M&L voorzitter Wim Gijzen
ANV voorzitter Jos Rijvers
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Deze foto werd woensdagmiddag 15 mei gemaakt door Jos Schetters.

Zelfs vogelbescherming Nederland heeft
oog voor “onze” ooievaars!
beter.

Tekst: Anneke Oomes, Staatsbosbeheer

H

alf mei waren de ooievaartjes
op het dak van de Staatsbosbeheer-werkschuur alweer zo'n
week of 3...3,5 oud en ze lieten zich
heel goed zien! Zelf kijken? Vanaf
het zuiden en het oosten heb je het
beste zicht!
Onlangs maakte Vogelbescherming
Nederland opnames voor een filmpje op hun website over de ooievaars in het Markdal. Het koppel
was al beroemd in Breda en omstreken maar geniet dus inmiddels ook
landelijke bekendheid.
Bron: Vogelbescherming
Ooievaars van het Markdal
Geplaatst op 17 mei 2019
Ten zuiden van Breda ligt het Markdal. De ooievaars die in het gebied
leven en met succes broeden op het
dak van het kantoor van Staatsbosbeheer trekken veel bekijks. Boswachter Bart Weel krijgt er wekelijks vragen over tijdens het broedseizoen.
Het is nauwelijks meer voor te stellen, maar alleen dankzij de inzet van
veel vrijwilligers en Vogelbescherming is de ooievaar een Nederlandse
broedvogel gebleven. Via een reddingsoperatie die vijftig jaar geleden
in 1969 begon, ging het langzaam

Wat was er aan
de hand?
Het gebruik van
zware pesticiden
zoals DDT hadden de weilanden
zo goed als dood
gemaakt. De ooievaars vonden er
geen eten meer en verdwenen.
Via speciale ooievaarbuitenstations
werd een herintroductieproject gestart en met de ooievaars lijkt het
nu goed te gaan. Het aantal broedparen is intussen toegenomen tot
boven de 1000 en de broedgebieden
breiden zich uit. De grote vogels
spreken bij veel mensen tot de verbeelding.

Meer weten over ooievaars?
STORK, de stichting Ooievaars
Research en Knowhow, houdt in
Nederland onder meer de stand van
het aantal ooievaars goed in de gaten. Wilt u meer over deze soort
weten, surf dan naar hun website:
www.ooievaars.eu
Zelf een kijkje nemen in het
Markdal?
Surf naar de website van Staatsbosbeheer voor meer informatie over
het gebied.

Ooievaars in het Markdal,
foto Jan Korebrits
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Mark & Leij fietstocht 8 september
Tekst: Sandra Reijnders
Foto’s: Nanny Bierkens-Brouwers
en Liek van Engelen-Pedroli

zijn benieuwd waar de heren ons
deze keer weer mee verrassen.

Het gaat vast en zeker weer een
gezellige fietsdag worden!

W

Uit betrouwbare bron heb ik mogen
vernemen dat we ’t Merkske gaan
bewonderen en ook gaan we kijken
hoe de Bleeke Heide er in het najaar uit ziet vanaf de fiets.

M&L fietsdag

e hebben Eddy Backx en
Piet van Riel weer bereid
gevonden om de jaarlijkse Mark
& Leij fietsdag te organiseren. Dit
keer is de fietsdag begin september. Ook is de route korter, zodat
ook de ouder wordende leden mee
kunnen blijven fietsen.
Omdat we eind juni al met Johan
gaan fietsen, hebben we de jaarlijkse Mark & Leij fietsdag verschoven naar 8 september. We gaan
weer fietsen onder de bezielende
leiding van Eddy Backx. Samen
met Piet van Riel zet hij een leuke
fietsroute uit. Onderweg is er weer
ruim de gelegenheid om leuke wetenswaardigheden te bezoeken. We

Andere jaren bedroeg de lengte van
de fietstocht ongeveer 65 kilometer.
Aangezien de gemiddelde leeftijd
van de leden blijft stijgen, hebben
we de heren verzocht om de fietstocht behoorlijk in te korten, zodat
ook de oudere leden mee kunnen
blijven fietsen.
We verzamelen 8 september op het
marktplein (Wouwerdries) in
Chaam om 10.00 uur en we verwachten rond 17.00 uur weer terug
te zijn. Neem zelf een lunchpakketje en water mee en natuurlijk je
fiets.
Onderweg tref je mij wellicht met
de tuk-tuk, waaruit ik koffie en thee
met koek serveer.

Zondag 8 september
10.00 uur
Marktplein
(Wouwerdries)
Chaam
Meenemen:
Fiets
Goed humeur
Lunchpakketje
Drinken
Mooi weer
Deelname is gratis
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Waarnemingen in de streek
Tekst: Jan Vermeulen

I

n het afgelopen voorjaar werden heel wat meer e-mails naar
mij verzonden dan afgelopen winter. Vrijwel dagelijks kwamen
meerdere e-mails binnen en de rubriek “Uit de mailbox” bevat dan
ook slechts een deel van het werkelijke aantal berichten dat werd verstuurd. Ook onze zuiderburen
stuurden waarnemingen op, waarvan een aantal buiten het werkgebied van onze vereniging. De rubriek heet “Waarnemingen in de
streek”. Opvallende waarnemingen
uit de Belgische Kempen zullen
hier ook worden vermeld. Uit deze
reeks van waarnemingen is een
overzicht samengesteld, waarbij de
website Waarneming.nl ook weer is
geraadpleegd voor onze streek.
Heb je een leuke waarneming: blijf
hem insturen zodat ook andere leden mee kunnen genieten.
Een (niet zo willekeurige) greep
uit de waarnemingen
Zoals elk voorjaar trekken de steltlopers die de winter in Afrika hebben
doorgebracht vanaf begin maart
door, waarbij de Bleeke Heide en de
Castelreesche Heide in trek zijn.
Vele soorten steltlopers foerageren
dan een of meerdere dagen langs de
modderige oevers van de waterplassen. In totaal werden dit jaar 25
soorten steltlopers gezien, waaronder goudplevier, zilverplevier, kluut,
steltkluut, zwarte ruiter, Temmincks
strandloper, krombekstrandloper en
kanoet (foto pag. 27).

Op 10 april werd een groep van 30
goudplevieren gezien op de Bleeke
Heide, de enige waarneming dit
voorjaar. In de vorige eeuw was de
doortrek van de goudplevier veel
massaler. Zo werden in maart 1979
en maart 1991 groepen van meer
dan 500 ex. geteld. Op 22 maart
werd in ’t Broek een bokje opgestoten en in maart een op de Regte
Heide. Op 10 en 30 april werd een
onvolwassen zeearend gezien op de
Bleeke Heide. In schrille tegenstelling tot vorig jaar werd de rode
wouw slechts 2 maal gezien. De
zwarte wouw werd 8 maal gezien
dit voorjaar. Op 21 april werd een
visarend gezien boven de Maaien
en op 24 mei bij de Huisvennen.
Op 17 april werd op de Bleeke Heide een dwergmeeuw gespot. Opvallend waren de grote aantallen geoorde futen op de Bleeke Heide en
het Nonnenven, met respectievelijk
43 en 31 exemplaren als maximum.
Van 12 tot en met 18 mei verbleef
een koppel kraanvogels op de
Bleeke Heide en meer speciaal in
de Maaien. Van 10 tot en met 25
april werd een klein aantal beflijsters gezien in de streek, met een
maximum van 7 beflijsters in het
Broek op 19 april. Op 22 april werd
een velduil gezien op het Zwartlaag
en op 25 mei één op de Regte Heide (foto velduil pag. 25).
Eind april en begin mei werd tot
tweemaal toe een visdief waargenomen op de Bleeke Heide. Zwarte
sterns werden op 19 mei alleen gezien op de Castelreesche Heide.
Kleine aantallen lepelaars werden
het gehele voorjaar gezien, vooral
op de Castelreesche Heide en de

Bleeke Heide. De grote zilverreiger
werd in het voorjaar regelmatig
gezien door het gehele Mark &
Leijgebied. De kleine zilverreiger
werd op 11 mei gezien op de
Bleeke Heide. Op 23 mei werd een
purperreiger gezien nabij Baarlebrug in ’t Merkske. Kwartels werden alleen gehoord/gezien op de
Castelreesche en de Bleeke Heide.
Nachtzwaluwen werden gezien op
de Regte Heide en de Chaamse
Bossen.
Hoopvolle en zorgelijke ontwikkelingen
Een herhaling van de voorgaande
jaren. Met de roodborsttapuit, grasmus, zwartkop, tuinfluiter, blauwborst en de spotvogel gaat het goed
en deze vogels worden van alle
kanten gemeld voor deze rubriek.
Ook met de bonte vliegenvanger
gaat het goed en deze werd van alle
kanten gemeld.
Het voorjaar is echter ook voor
diverse soorten aanleiding om zich
(alweer) ernstige zorgen te maken.
Met de nachtegaal gaat het al jaren
niet goed, met alleen waarnemingen uit de Broskens, Raaykens
Schoor en Chaam-Zuid. Met de
zomertortel is het zeer droevig gesteld met slechts waarnemingen uit
Landgoed de Hoevens, de Papenmoeren, de Oosterwijksche Heide
en de Elsakker net over de grens.
Met de grutto gaat het bergafwaarts
en er broeden enkel nog een paar
exemplaren op de Bleeke Heide en
de Castelreesche Heide. Met de
wielewaal gaat het bar slecht en er
werden slechts een paar waarnemingen gemeld uit de Broskens en

Mark & Leij Nieuwsbrief

25
Bijzondere waarnemingen

Velduil, foto Loes Schaerlaeckens

Raaykens Schoor. Met patrijzen
lijkt het wat beter te gaan dan voorgaande jaren en de aantallen waarnemingen zijn toegenomen, maar
het aantal is een fractie van de aantallen die jaren geleden gezien werden. De grauwe vliegenvanger werd
vooral gezien op de Oosterwijksche
Heide, Landgoed de Hoevens en het
Riels Hoefke.
De fluiter, vroeger een vogel die je
op de landgoederen en in de staatsbossen regelmatig hoorde, werd
alleen maar gemeld uit de Elsakker.

Roodpootvalk, foto Tom Snoecks

Met de koekoek gaat het wat beter
en er zijn beslist veel meer waarnemingen gemeld dan vorig jaar. Het
is onduidelijk waarom de ene soort
weer wat vooruitgaat en een andere
soort achteruitgaat. Slechtere omstandigheden in overwinteringgebieden, klimaatsverandering, biotoop, minder insecten? Wie het
weet mag het zeggen!

Roodpootvalk
Op 24 april werd een mannetje
roodpootvalk gezien op de Bleeke
Heide, een wel heel zeldzame gast
in onze streek. In totaal is deze valk
4 maal gezien in ons werkgebied.
De eerste waarneming dateert van 1
juni 1992 op de Castelreesche Heide. De roodpootvalk is een fraai
gekleurde vertegenwoordiger van
de valkenfamilie. Roodpootvalken
worden vooral tijdens de voorjaarstrek gezien in mei en in augustus en
september (juveniele ex.). Zomerwaarnemingen zijn zeldzaam. De
najaarstrek speelt zich af tussen
augustus en half oktober. In de
meeste jaren is deze valk ronduit
schaars. Bij aanhoudende oostelijke
winden tijdens de voorjaarspiek
kunnen er echter honderden ons
land passeren, zoals in 1992 en
2008. Roodpootvalken komen vaak
in groepen voor en broeden soms
ook koloniegewijs als ze gebruik
maken van oude nesten van roeken.
Ze ‘bidden’ net als torenvalken regelmatig om een prooi te kunnen
lokaliseren.
Kanoet (foto pa. 27)
Begin mei heeft dagenlang een kanoet in broedkleed gefoerageerd op
de Bleeke Heide. Deze steltloper
werd tot dusver slechts driemaal
gezien in onze streek en altijd op de
Bleeke Heide. De eerste waarneming was op 15 mei 2015. De kanoet of kanoetstrandloper is de
grootste strandlopersoort. Er is een
groot verschil in zomer- en winterkleed. In het zomerkleed is de vogel
goed gecamoufleerd op de toendra;
daar broedt de kanoet. Het is een
sterke vlieger met lange vleugels,
goed uitgerust voor de trek over
lange afstanden. De Waddenzee is
voor de kanoet een van de belangrijkste pleisterplaatsen van de wereld. Zonder de Waddenzee zou hij
het niet redden. De kanoet is een
lange afstandstrekker, broedt in
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hoog-arctisch gebied van het noordelijk halfrond; trekt zuidelijk tot
aan Zuid-Afrika. Trekt via een beperkt aantal pleisterplaatsen met
veel voedsel (zoals de Waddenzee).
Canadese en Groenlandse kanoeten
(ondersoort islandica) overwinteren
in Waddenzee; Siberische populatie
(ondersoort canutus) trekt door de
Waddenzee in voor- en najaar en
overwintert in Afrika, o.a. Mauritanië. Trekpieken in Nederland zijn in
augustus-september en in mei. De
kanoet is vooral in de Waddenzee te
zien in grote aantallen, in de periode
augustus tot en met mei. Bij harde
noordenwind in het voorjaar soms in
het binnenland.
Visdief
Eind april en begin mei werd tot
tweemaal toe een visdief gezien op
de Bleeke Heide. De visdief wordt
sinds 2001 bijna jaarlijks gezien in
ons werkgebied, meestal op de
Bleeke Heide of op de Regte Heide.
Tot dusver is deze stern 37 maal
gezien. Zoals alle sterns is ook de
visdief een slanke vogel met een
sierlijke vlucht. De visdief valt op
door de lange, maar zeer smalle
vleugels en de gevorkte staart. De
vogel is moeilijk te onderscheiden
van de nauw verwante noordse
stern. De snavel van de visdief heeft
in tegenstelling tot de snavel van de
noordse stern een zwarte punt. Als
de vogels de vleugels opgevouwen
hebben, dan steken bij de visdief de
punten van de vleugels tot voorbij
de staartpunten, terwijl bij de noordse stern de staartpunten tot voorbij
de vleugelpunten reiken. De visdief
broedt in Nederland zowel langs de
kust als in het binnenland. Het nest
wordt op het strand of op de oever
gebouwd. De visdief is vaak zwevend boven het water te zien, waarbij de snavel naar beneden is gericht.
De vogel speurt zo naar vissen die
zich vlak onder het oppervlak bevinden en welke met een snelle stootduik worden gevangen. In de winter
trekken de visdieven uit Nederland
weg om te overwinteren in Afrika.

Oehoe, foto Hans Dekker,
stichting Saxifraga
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Oehoe
Op 4 mei werd een oehoe gefotografeerd op de Ooijevaarsnest. Deze uil is tot nu toe slechts vier maal
gezien in het Mark & Leijgebied.
Op 23 mei 2008 werd de oehoe
voor het eerst gezien, het betrof een
dood exemplaar op de weg Chaam
– Ulicoten. Afgelopen zomer heeft
een oehoe gebroed in het natuurgebied Smisselbergen net over de
grens in Meerle. De oehoe is een
van de grootste uilen ter wereld, en
vermoedelijk de op een na grootste
uilensoort na de Blakistons visuil.
Mede door zijn opvallende verschijning was de oehoe altijd een
makkelijke prooi voor jagers. De
oehoe is door de eeuwen heen sterk
vervolgd en daardoor op veel plaatsen verdwenen. Dankzij beschermende maatregelen en herintroductie is een kentering ingetreden.
Sinds 1997 broedt deze uil zelfs
weer in Nederland. Volwassen oehoes zijn plaats trouw en bezetten
doorgaans hun hele leven lang hetzelfde territorium. Jonge oehoes

zwerven uit zodra ze zelfstandig
voedsel kunnen bemachtigen.
Draaihals
Op 19 april en 24 mei werd een
draaihals gezien respectievelijk op
de Bleeke Heide en Raaykens
Schoor. In totaal is de draaihals
sinds mei 1987 26 keer gezien in
het Mark & Leijgebied. Hoewel de
draaihals tot de familie van de
spechten behoort, wijkt het gedrag
van de vogel af van dat van de
meeste verwante soorten. De vogel
klimt niet langs boomstammen en
leeft voornamelijk op de grond of
hoog in de bomen. Het onopvallende verenkleed geeft de draaihals
een perfecte camouflage en bij gevaar kruipt de vogel dicht tegen
een boomtak of de grond, waarbij
soms de kop heen en weer gedraaid
wordt. Het voedsel bestaat net als
bij enkele andere spechten voornamelijk uit mieren.
Tegenwoordig broeden nog minder
dan 100 paren draaihalzen in Nederland. De achteruitgang is vooral

Draaihals in 2007 enkele weken te gast in mijn tuin in Wouw,
foto Ingrid Menger
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Kanoet, foto Luc Hoogenstein,
stichting Saxifraga
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te verklaren door het verdwijnen
van geschikte leefgebieden en een
afname van het voedselaanbod. De
draaihals overwintert in MiddenAfrika en tijdens de trek komen
ook vogels uit Noord-Europa door
Nederland.
Hop (foto pag. 28)
Vanaf 4 mei tot en met 17 mei is
een hop gezien en gehoord op de
Oosterwijksche Heide en voor het
laatst op Landgoed de Hoevens in
Alphen. Het was een actieve vogel
die voortdurend zijn hobo-achtige,
ver dragende baltsroep liet horen
(zelf geconstateerd). Het was de 9e
waarneming van deze fraaie vogel
in de streek. Op 13 mei 1982 werd
de hop voor het eerst gezien in ’t
Merkske. De hop is een voormalige
broedvogel van oude, halfopen cultuurlandschappen op de zandgronden. Hij nestelt in holten van bomen, muren, steenhopen en houten
bouwsels. Hoppen foerageren op
grote insecten en hun larven in
schrale vegetaties met veel open
plekken en in licht bemeste graslanden. Noordelijke hoppen overwinteren in tropisch Afrika. Veel
hoppen uit Zuid-Europa zijn standvogel. In Nederland als zeldzame
doortrekker vooral te zien in de
periodes maart-mei en augustusoktober.
Braamsluiper
Dit voorjaar werd tot drie maal toe
een braamsluiper gezien en ge-

hoord. De laatste waarneming was
op 12 mei op de Bleeke Heide. De
braamsluiper wordt niet zo vaak
gezien in onze streek. In totaal vind
ik 87 waarnemingen in mijn digitale archief, de eerste op 17 mei 1959
bij Patersmoer. De braamsluiper is,
zoals de naam wellicht al doet vermoeden, een vogel die meestal onopgemerkt blijft. Zo zingt de soort
vooral de weken rond Koningsdag
uitgebreid, en is hij de rest van het
jaar bijzonder zwijgzaam. Erg bontgekleurd is de braamsluiper niet,
maar slechts weinig vogelsoorten
hebben zo'n witte keel; alleen de
grasmus. Dat maakt samen met de
uitbundige zang de braamsluiper
niet zo moeilijk te herkennen voor
wie er een meent te zien in het
struikgewas. Braamsluipers zijn het
talrijkst in duingebieden met doornstruwelen en kleinschalig boerenland met veel heggen op kleigronden. Grote bosgebieden worden
gemeden, in stedelijk gebied bewoont de soort (schaars) parken en
tuinen. In de lage delen van het
land wist de braamsluiper sinds ca.
1975 te profiteren van toegenomen
beplanting in voorheen open gebied. Op de hoge gronden, daarentegen, ging broedgelegenheid verloren bij onder andere ruilverkavelingen.
Boomkikker (foto voorpagina)
Dit voorjaar werd de boomkikker
op vele plaatsen in Chaam gehoord.
De boomkikker is een kleine gras-

groene kikker met zuignapjes aan
het einde van vingers en tenen,
waardoor hij goed kan klimmen.
Tussen de groene rug en lichte buik
bevindt zich, op de flanken, een
bruinzwarte band. Hij heeft oranje
ogen met een horizontale pupil en
een goed zichtbaar trommelvlies. En
hij kan zijn kleur veranderen van
lichtbruin tot donkergroen. Mannetjes hebben een hele grote kwaakblaas onder de kin, die alleen zichtbaar is als er gekwaakt wordt. De
boomkikker kan 5 cm groot worden.
Jonge boomkikkers hebben hetzelfde uiterlijk als volwassen dieren.
Het geluid, dat vooral op warme
avonden te horen is, is te omschrijven als “kè-kè-kè-kè-kè-kè”. Ook in
de nazomer kwaken boomkikkers,
maar wel in mindere mate. Inmiddels is de boomkikker niet meer weg
te denken uit de Brabantse natuur.
Die situatie was zo’n tien jaar geleden wel anders. Dat het nu zo goed
gaat met de boomkikker in Brabant
hebben we te danken aan de inspanningen van en samenwerking tussen
Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provincie
Noord-Brabant en een zeer betrokken werkgroep met vrijwilligers.
Uit de mailbox
Ad Jansen op 5 maart:
Zojuist wederom een overtrekkende
ooievaar. Vanaf het veld steeg een
slechtvalk op, die weggebracht werd
door een kievit. Ook een tiental witte kwikstaarten scharrelen rond op
hetzelfde veld. Vanuit mijn glazen
huis richting Geuzenpad; daartussen
het knollenveld/grasland. Hier gebeurt het allemaal!
Jan Vermeulen op 19 maart:
Ik telde vanmiddag 15 hazen op de
Bleeke Heide, die achter elkaar aan
zaten.
Verder o.a. ma. blauwe kiekendief,
slechtvalk, 5 tureluurs, 30 grutto’s,
baltsende/roepende grutto, nog 52
kolganzen en massa’s eenden, 11
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geoorde futen, ma. roodborsttapuit.

Bruine kiekendief, foto Harrie Timmermans

Johan Schaerlaeckens op 23
maart:
3 paar baltsende grutto's zuidelijke
Bleeke Heide vanaf vlinderpaadje.
Man rietgors op vaste plaats daar
vlakbij. Boven laatste graanveld
zingende veldleeuwerik. Baltsende
graspiepers bij faunastrook. Grote
groepen wulpen, grutto’s en scholeksters boven reservaat. Uitkijkpunt
niet bezocht maar ik neem aan dat
we dat morgen doen.
Huub Don op 23 maart:
Zie bijlage. op de foto nominaat &
IJslandse grutto's op de Bleeke Hei
vanavond.
Johan Schaerlaeckens op 24
maart:
Vanmorgen met Chaamgroep op
Bleeke Heide o.a. 7 kemphanen,
tureluur, 150+ wulp, man blauwe
kiek, balts grutto's, pijlstaart,
smient, scholekster 30+. Vroeger in
de ochtend man patrijs. In Rettegebied zang blauwborst en kneu.
Klapekster nog altijd aanwezig.
Rode wouw, boerenzwaluw, fitis en
boompieper lieten het (nog) afweten.
Frank Degenaar op 25 maart:
Hans Oomen zag drie ooievaars op
het Zwart Laag.

28 maart, hoorde en zag ik deze
schoonheid weer op zijn vaste stekkie. Verder op Valkenberg opvallend veel vuurgoudhaantjes.
Frank Degenaar op 29 maart:
Wat ik nog vergat: vanavond in het
Broek, het was vrijwel donker,
hoorde ik een vogelzang die ik niet
kon thuisbrengen. Het leek heel
veel op een zwarte roodstaart, maar
die moet ik qua biotoop echt wel

Frank Degenaar op 26 maart:
Vandaag 26 maart een rondje
Broek/Valkenberg/Staatsbossen:
broek: zingende zwartkop en raaf
(voor de tweede maal in 2 weken
op vrijwel dezelfde plek: aanstaand
broedgeval?), Staatsbossen meerdere zwarte spechten, koppel havik,
goudvinken, sijs, Zwart Laag zingende fitis. In de Kerkdreef bloeiend maarts viooltje: zie je niet vaak
meer. Afgelopen zondag een zwarte
roodstaart op Ulicotenseweg.
Frank Degenaar op 28 maart:
Het al eerder gemelde blauwborstje
tussen Retten en Strijbeekse Heide
lijkt een blijvertje te zijn. Vandaag,

Hop, foto Harrie Timmermans

uitsluiten. Hij zong aanhoudend
ongeveer 50 m voor de witte slagboom vanuit riet of vanuit een
braamstruweel. Waarvoor ik daarheen ging nl. koekoek en boomkikker: neen. Wel vleermuizen.
Suzanne Donkers op 1 april:
Wij, Suzanne en Jan, wonen sinds 3
jaar in Alphen aan de Molendries
en zien elk jaar patrijzen in onze
achtertuin. Vorig jaar hadden ze een
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stuk of 12 jongen. Afgelopen zaterdagochtend 30-3 zagen we vanaf
het Brokkenpad opnieuw 2 patrijzen in het grasland bij de veeboer
aan de Chaamseweg. Dit is het
grasland dat grenst aan onze achtertuin.
Frank Degenaar op 4 april:
Gisteren op ‘de generaal’ minstens
4 zingende veldleeuweriken. Waarom daar wel??? Het gebied is niet
om aan te zien: een ecologische
woestijn. Zojuist boven Blokkenweide mijn eerste huiszwaluw voor
2019.
Jan Vermeulen op 5 april:
Vanmorgen zag ik op landgoed
Luchtenburg een eekhoorn wat groter dan een rode eekhoorn met de
volgende kenmerken. Zwarte rug en
rode buik. Ik kan hem niet vinden
op internet. Weten jullie welke
soort dit is? Antwoord Pallas’ eekhoorn.
Frank Degenaar op 8 april:
Zojuist hoorde ik de, voor mij althans, eerste boomkikkers roepen.
Nog geen volle koorzang maar toch
wel dicht daar bij. In het Broek tevens een blauwborst langs het pad
tussen Jan de Boer en het Broek.
Jan Vermeulen op 8 april:
Vanmorgen Zand en Gilzesche Heide gedaan te voet. Op de Heide een
zingende veldleeuwerik, geelgors
(overkant weg), 2 baltsende wulpen, 8 paar kieviten, roodborsttapuit, huiszwaluw bij broedplaats.
Hoopgevend was dat kraaien telkens weggejaagd werden door samenwerkende kieviten. Op Zand
mijn eerste gekraagde roodstaart,
boompiepers, zwarte mees etc.
Vanmiddag Bleeke Heide: tapuit, 2
veldleeuweriken, blauwborst, 2
paar baltsende grutto’s, watersnip,
witgat, 4 roodborsttapuiten, 2 kneuters en veel watervogels.
Jan Vermeulen op 9 april:
Vanmorgen liep ik bij het Witgoor
en hoorde de luide kreet van een
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zwarte specht, 2 tellen later vloog
hij recht voor mijn neus voorbij cru
cru cru roepend en ging in een
boom zitten en daar riep hij de
groene spechtachtige roep. De 3
roepen dus binnen de halve minuut.
Niet eerder meegemaakt. Hier ook
een gekraagde roodstaart.
Jan Vermeulen op 10 april:
Toen ik van een teleurstellend bezoek aan het Zwart Laag terugreed
(geen enkele kievit en slechts een
wulp) liep bij Coppens Molen een
paartje patrijzen nota bene van het
erf af.
Jan Vermeulen op 11 april:
Vanmorgen wandeling Bleeke Heide – Nonnenven – Meerle – Grazen
en terug. Voor het eerst in een jaar
of 5 denk ik een ringmus (in Nederland) gezien en wel op de Bleeke
Heide (nabij boerderij van den Heining). Verder 2 gele kwikstaarten, 2
veldleeuweriken, 15-tal graspiepers
en bij Leuris boske een bonte vliegenvanger. Op Grazen een 40
kramsvogels en 5 hazen.
Ad Jansen op 15 april:
Afgelopen zaterdag bezoek van 4
ooievaars en een 30tal witte kwikken op het omgeploegde veld bij
ons voor. Zojuist een passerende
boomvalk boven ons park en de
typische roep van 2 zwartkopmeeuwen hoog boven ons.
Frank Degenaar op 18 april:
Vanmiddag eindelijk toch een enkel
grasmusje. In het koekoekloze
Broek. Wel weer een tuinfluiter. En
gisteren zong in Chaam Zuid waarachtig een nachtegaal! Minstens 10
jaar niet meer in Chaam gehoord.
Vandaag niet meer gehoord dus
waarschijnlijk geen blijvertje. Jammer. We blijven hopen.
Sandra Reijnders op 18 april:
Vandaag tien wulpen gezien in een
grasland tussen de Kerzelseweg en
de Kerzelsebeek (zuidwest van Galder). Ze vlogen even op, waardoor
ik hun naar beneden gekromde sna-

Nimfen vuurwants,
foto Joost van de Ouweland

vel goed zag en ze kon tellen. Ook
een halve jodel gehoord.
Hennie Verheijen op 19 april:
Op 11 april enkele kepen (voor mij
nieuw hier) op de Flaasbloem gezien en een veldleeuwerik op de
Flaasdijk. Op 18 april op de Staarten (ook nieuw voor mij) een matkop, zwartkop of glanskop (ik kan
het verschil nog niet zien).
Jan Vermeulen op 19 april:
In navolging van Frank ’s ongelooflijke waardeloze plaatsbepaling
(Chaam Zuid, gruwel gruwel) heb
ik vanmorgen in Chaam West een
groep van 7 beflijsters gezien met
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Frank Degenaar op 19 april:
Boven mijn bosje (ZO) zojuist een
boomvalk en centraal in het bosje
een kleine vuurvlinder: had ik niet
gezien dit jaar. Koekoek, fluiter,
wielewaal, zomertortel krijgen we
die nog te zien?
Jan Vermeulen op 21 april:
In Chaam noord-west vanmorgen
o.a. een roepende koekoek gezien, 2
kruisbekken, een roepende raaf (de
zoveelste waarneming dit jaar in
Chaam e.o.). Verder iets zuidelijker
een koppel patrijzen.
Joop van Riet op 22 april:
Vanochtend ca 10u30 Velduil gezien in Zwartlaag. Opvliegend uit
boomrandje. Ik vermoed vanaf nest,
maar ben dat niet gaan checken!
Even later twee reeën (bok en hinde).
Jan Vermeulen op 23 april:
Vanmorgen even Bleeke Heide
(geen gruwelberichten meer) gedaan
en via de Maaien naar Ulicoten gelopen. Gezien: zwarte wouw bij
Nonnenven, Op Bleeke Heide waren
de steltkluten vertrokken. Wel gezien 10 bosruiters, 5 kemphanen, 2
groenpootruiters, 2 tureluurs, oeverloper. In het veld blauwborst, roodborsttapuit, kneu, veldleeuwerik, 2
patrijzen.
Jan Vermeulen op 2 mei:
Vanmorgen de Boerenbaan afgewandeld (Gilzesche Heide). Het ziet
er troosteloos uit evenals de Gene-

Frank Degenaar op 2 mei:
Vanmorgen de eerste spotvogel in
het gebied tussen Retten en Langven (NW).
Verder een boomvalk boven
Chaamdorp.
Joost van den Ouweland:
Omhoogkijkend van mijn door de
rupsen bijna kaal gevreten buxushaagje naar de lindeboom zag ik
onderstaand schouwspel (foto’s
pag. 29). Duizenden nimfen van de
vuurwants, bij ons insecten genoeg
dus.
Jan Vermeulen op 9 mei:
Vanmorgen een wandeling langs
Zwartven, Grazen (smokkelpad tot

Foto Francis Van Erk Le Jeune, Chaam

Johan Schaerlaeckens op 20 april:
Ik dacht dat het me nooit meer zou
lukken maar vanmorgen toch nog
zelf zingende sprinkhaanzanger ontdekt. Gebied ingelopen vanaf Dassemus. Onderweg nog zingende grasmus. Nog geen koekoek.

raalbaan (ook hier een aantal veldleeuweriken). Toch hier 3 zingende
veldleeuweriken, 2 gele kwikstaarten, 19 kieviten die hun best deden
de kraaien te verjagen, graspieper
en roodborsttapuit. Er moet toch
iets mis zijn met ons voorstellingsvermogen wat een goede biotoop is
voor veldleeuweriken.

Ik vind het heel gaaf, het is hier geweldig wonen, de groene specht zit achter
bij ons in de boom en ik kreeg hem goed op de foto! Prachtig om te zien!

daarbij ook een koperwiek. Verder
in Chaam West gezien gekraagde
roodstaart, kleine karekiet, grasmus
en 3 zingende tuinfluiters. Verder
nogal wat oranjetipjes. Oh ja in totaal 16 zingende winterkoningen.

Elsakker) en terug via Beekweg,
Patersmoer en Grazenseweg. Is iets
duidelijker dan Chaam-Zuid. Op
Zwartven e.o. 4 groenpootruiters, 2
bosruiters, 4 blauwe reigers, zwarte
mees. Op Grazen aan achterkant
Zwartven een vos en haas in één
beeld. Smokkelpad gevolgd en gezien o.a.: jagende havik,
bonte vliegenvanger, zingende
spotvogel, 2 tuinfluiters, tig grasmussen, groene specht en 2 grote
bonte spechten. Op Patersmoer de
‘usual suspects’ gezien met koekoek.
Pien Storm van Leeuwen op 11
mei:
Al enige malen hebben we 's
avonds en 's nachts boomkikkers in
onze tuin gehoord, zowel vlakbij
het ven dat we ooit hebben gegraven, als wat verder weg in het bosje achter op het land.
Jan Vermeulen op 15 mei:
Gisterenavond naar Nonnenven
gewandeld met Martijn. Maar liefst
31 geoorde futen daar en 2 dodaar-
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zen. In weiland langs zandweg bij
Nonnenven een paartje patrijzen.
Oh ja Martijn ziet langs de Kapelweg daar altijd 'grote' vleermuizen.
Sandra Reijnders op 22 mei:
Ik moet je helaas toch gelijk geven.
Ze vlogen nu al op 20 meter afstand weg en ik zag voor het eerst
een bruine buikvlek. Een koppeltje
patrijzen dus. Verder zag ik in het
dal van de Kerzelsebeek ook twee
wulpen op 13 mei. Vandaag 22 mei
de eerste hooibeestjes. Op 7 mei:
30 kauwen, 1 roodborsttapuit, 1
kievit (waren er vorig jaar nog 3), 2
hazen (gelukkig hebben de jagers
afgelopen winter nog iets over gelaten), een grote bonte specht en
dus het koppeltje patrijzen. Ook
zitten hier (3 mei) fazanten, vinken, roodborstjes, tjiftjafs, wilde
eenden met jongen en zes boerenzwaluwen. Op 26 april in het dal
van de Kerzelsebeek mijn eerste
kleine vuurvlinder dit jaar, een roepende koekoek, een bont zandoogje en een koppeltje patrijzen. Op 27
april vloog een puta-uil mijn woonkamer in Galder in.
Frank Degenaar op 23 mei:
Tussen de Retten en de Strijbeekse
Heide hoorden en zagen we dichtbij weer de sprinkhaanrietzanger.
Verder misschien, maar niet zeker..., een zingende geelgors. Ik
blijf die plek controleren want dat
zou ik graag met zekerheid vaststellen. Deze morgen heb ik zekerheid gekregen over de door ons al
vermoede geelgors op de Strijbeekse heide/Retten nabij het bankje. 't
Is er zeker eentje. Zong nu voortdurend. Johan, hoe zullen we Theo
rehabiliteren? Hem laten winnen?
Dat moet jij dan maar doen. Ik geef
'm een pak rammel, that's for sure.
Het is wel super daar met nu zeker
enkele spotvogels en een waarschijnlijke bosrietzanger maar dat
geluid was in de zangkakafonie
niet met zekerheid determineerbaar. Op de pas gemaaide weitjes
een ooievaar. De sprinkhaanrietzanger heb ik niet gehoord.

Jan Vermeulen op 24 mei:
Vanmorgen na verschrikkelijk gestruikeld te zijn (dikke knie) bij het
Zwartven een vos gezien.
Verder bij Patersmoer de nestholte
van een kleine bonte specht ontdekt
en uiteraard weer
een bonte vliegenvanger,
Ad Jansen op 26 mei:
Zojuist komt een vrouwtje blauwe
kiek over de akkers en weiland gevlogen bij mijn huis!! Vliegt onrustig richting oost.
Jan Vermeulen op 27 mei:
Vanmorgen in alle vroegte een 8,7
km wandeling door de bossen, zonder veel verwachtingen.
Het is de moeite waard een tijd lang
de afgebroken bomen in het retentiebekken te observeren.
Gezien hier: blauwborst, 2 boompiepers, roodborsttapuit, grasmus
(mijn 1e in deze bossen zover mijn
geheugen reikt), koekoek en een
jonge kruisbek. Verder gezien: gekraagde roodstaart, weer een nest
ontdekt van een bonte vliegenvanger nabij het Ossengoor, goudvink,
zwarte specht (2), 3 buizerds, 3
dodaarzen en nog een boel huistuin- en keukenvogels. Gisteren een
jagende boomvalk boven het Langven, 3 gekraagde roodstaarten en
nota bene een zingende geelgors
langs Retteweg.

Dit gisteren uitgeslopen vrouwtje
platbuik gaat het zeer waarschijnlijk
niet redden, zit zo al meer dan een
dag te wachten tot de laatste vleugel
ook strak staat! Foto Joost van den
Ouweland

In deze rubriek
zijn de waarnemingen tot eind
mei 2019 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 op 27 mei:
Terwijl ik bij John Stevens asperges ging halen vloog er een zwarte
wouw over.
Frank Degenaar op 27 mei:
Het was een zwarte dag want in de
ochtend vlogen er twee ooievaars
boven het dorp waarvan zeker eentje een zwarte ooievaar was. De
andere vloog veel hoger zodat zelfs
mijn arendsogen niet konden vaststellen of dat ook een zwarte was.

Jan Vermeulen
Bredaseweg 14
4861 AH Chaam
E-mail:
jemvermeulen@kpnmail.nl
Tel.: 0161 491327

Staan jouw foto’s hier volgende keer?
Stuur je suggesties naar:
Studie van een blauwe reiger in het Markdal op 5 maart 2019, gemaakt door Jos Schetters
Collage Sandra Reijnders

redactie@markenleij.nl
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