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H et aantal broedpaartjes van de kerkuil in Nederland daalde in 2009 
extreem. Landelijk bedroeg de afname 40%, in Noord-Brabant zelfs 

70%. Dit had vooral te maken met de lage veld- en bosmuizenstand. Ook de 
strenge winter en het dikke pak sneeuw in de tweede helft van december 
eiste zijn tol. Vooral (onervaren) eerstejaars vogels werden hiervan het 
slachtoffer. De meer ervaren kerkuilen jaagden in open kapschuren, 
sneeuwvrije plekken of schakelden over op huismussen. Nu zijn deze (vaak) 
tijdelijke dalingen van de aantallen een natuurlijk verschijnsel. Kerkuilen 
reageren immers sterk op de muizencycli. Uit de informatie van Wim Cor-
nelissen en Will Woestenberg blijkt dat de kerkuilen in 2010 bezig zijn aan 
een (voorzichtig?) hestel.  
 
Kerkuilen in 2010 in Chaam en Ulicoten 
Op grond van hun inventarisatierondes constateren Wim en Frank Cornelis-
sen dat de kerkuilen, na een dramatische terugval van het aantal broedparen 
in 2009, zich in 2010 uitstekend hersteld hebben. In het gebied van Chaam en 
Ulicoten hebben dit jaar veertien paartjes kerkuilen gebroed tegenover zes 
paartjes in 2009. 
Negen paartjes broedden in Chaam, vier in Ulicoten en één in Galder. Samen 
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Winter 
Foto: Martha Wildhagen 

Kerkuilen herstellen zich  
in het Mark en Leij-gebied 

kerkuil     Foto: Paul Cools / www.nature-image.nl 
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M ark en Leij gaat een begin-
nerscursus vogels kijken ge-

ven. Er zijn nog enkele plaatsen vrij 
en je kunt je dus nog opgeven voor 
deze cursus. Doe dat dan wel vóór 31 
december 2010.  
 
De cursus omvat vijf lessen op woens-
dagavonden van 19.45 uur tot 22.00 
uur. De datums zijn 12/01, 26/01, 
9/02, 23/02 en 23/03. 
 
Daarnaast zijn er op zaterdagen excur-
sies, zodat het geleerde geoefend kan 
worden. De datums van de excursies 
zijn 22/01, 5/02, 19/02, 12/03 en 
26/03. 
 
Deze cursus wordt gegeven door Jan 
Vermeulen, Raymond van Breemen, 
Karin van Dueren den Hollander, Syl-
via van Nes, Wim Cornelissen en 
Frank Degenaar.  
De kosten zijn € 35,00 voor leden en  
€ 45,00 voor niet-leden. De cursus-
avonden vinden plaats in café-
restaurant Bellevue te Chaam. Je kunt 
je opgeven via het mailadres :

vogels@markenleij.nl  

locatie waar mogelijk een kerkuil 
heeft gebroed buiten de nestkast, 
maar de plek waar dat zou zijn ge-
beurd, is niet toegankelijk. Er zijn 
geen jongen gezien maar zeker is 
wel dat de kerkuil op die locatie 
aanwezig was. Verder troffen we 
nog een paartje kerkuilen aan op 
landgoed de Hoevens maar dit paar-
tje is niet tot broeden gekomen. De 
zes eieren die we in het nest aan-
troffen, bleken van duiven afkom-
stig te zijn. Van de vaste broedloca-
ties van voorgaande jaren zijn er 
twee plekken onbezet waarvan een 
al voor het tweede jaar op rij. Op 
deze locatie hebben vóór 2009 ze-
ker vijftien jaar op rij kerkuilen jon-
gen grootgebracht. Dit is mogelijk 
nog het gevolg van de strenge win-
ter van 2008-2009. 

De resultaten van de steenuilen zijn 
meer hoopgevend. In de door Mark 
en Leij opgehangen nestkasten heb-
ben op drie locaties steenuilen jon-
gen grootgebracht. In totaal vlogen 
op die drie plaatsen elf jongen uit 
waarvan er één later dood is terug-
gevonden. Het dier bleek te zijn 
verdronken, iets wat vrij vaak voor 
komt bij jonge steenuilen. Verder 
vlogen er vier jongen uit bij iemand 
die zelf een steenuilenkast heeft 
hangen die wij niet controleren. 
Tenslotte is er in Alphen met zeker-
heid een vrij broedgeval geweest 
waar drie jongen zijn gezien nadat 
deze waren uitgevlogen. Voor zo-
ver we kunnen nagaan zijn er dus 
zeventien jonge steenuilen uitgevlo-
gen. 
 

 
 

Johan Schaerlaeckens 

hebben deze veertien paartjes 48 
eieren gelegd die allemaal zijn uit-
gekomen. Van de 48 jongen zijn er 
45 uitgevlogen en drie jongen zijn 
op het nest doodgegaan. Van één 
paartje kerkuilen in Chaam hebben 
Wim en Frank alleen aan de hand 
van het “geblaas” van de jongen 
vast kunnen stellen dat ze tot broe-
den waren gekomen. De broed-
plaats (achter een muur) was ontoe-
gankelijk waardoor het aantal jon-
gen niet vast te stellen viel. In Uli-
coten moesten ze op één plaats 
vaststellen dat, tot grote teleurstel-
ling van de bewoner, het paartje 
kerkuilen dat hier al jaren gehuis-
vest is, voor het eerst niet tot broe-
den was gekomen. Dit standvastige 
stel had in tien opeenvolgende jaren 
32 vliegvlugge jongen grootge-
bracht. In Galder troffen Wim en 
Frank naast twee jonge ook een 
geringde kerkuil aan. Deze kerkuil 
was op 30 juni 2008 in Heusden als 
nestjong geringd. De kerkuil had in 
de prachtige omgeving van Galder 
kennelijk een partner gevonden. 
Helaas moesten we bij een latere 
controle vaststellen dat de twee jon-
ge kerkuilen op het nest waren 
doodgegaan. De oorzaak hebben ze 
niet vast kunnen stellen. Ook de 
oudervogels zijn niet meer bij de 
kast gesignaleerd. 
Ondanks deze plaatselijke drama’s 
mogen we stellen dat de broedende 
kerkuilen weer hun “stinkende” 
best deden om onze gevarieerde 
omgeving te verrijken met hun 
prachtige nakomelingen. 
 
Kerkuilen in 2010 in Alphen 
In Alphen is de situatie minder 
rooskleurig. Will Woestenberg en 
Hans van Loon melden dat er dit 
jaar slechts drie paartjes kerkuilen 
tot broeden zijn gekomen. Twee 
paartjes brachten elk vier jongen 
groot die alle zijn uitgevlogen. Eén 
paartje, op een locatie die Will en 
Hans vorig jaar bij toeval ontdek-
ten, bracht een jong groot dat ook is 
uitgevlogen. Daarnaast is er één 

(Vervolg van pagina 1) 

...De resultaten van de steen-
uilen zijn meer hoopgevend. 
In de door Mark en Leij op-
gehangen nestkasten hebben 

op drie locaties steenuilen 
jongen grootgebracht... 
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D e 13e jaarvergadering van 
Mark en Leij begon ook dit 

jaar traditioneel met dankzegging 
aan onze gastheer Victor. Sjef 
overhandigde hem als blijk van 
waardering twee bossen bloemen 
waarvan hij en Sandra er samen 
een konden maken.  
  
Wat is er gedaan dit jaar en wat 
is er onder handen.  
Op de website en in de nieuwsbrief 
is daar ruim over gerapporteerd. 
Veel activiteiten werden georgani-
seerd door de verschillende werk-
groepen en de activiteiten commis-
sie. Er is een rijk aanbod. Het ge-
bruikmaken van het aanbod is heel 
wisselend. De meest in het oog 
springende zaken van het afgelopen 
jaar waren de medewerking aan 
Cittaslow, de Kerkdreef en het Om-
metjes project, dat in maart 2011 
officieel in gang wordt gezet. Bij de 
volgende jaarvergadering zal de 
fotowerkgroep weer een tentoon-
stelling organiseren. De Vogel-
werkgroep komt met een cursus 
"Hoe herken ik een vogel" voor 
beginners. Informatie hierover is te 
vinden op de website en te verkrij-
gen bij Cees Damen. 
Een onderwerp dat Sjef graag onder 
de aandacht brengt is het speerpunt 
‘jongeren’ dat nog niet goed van de 
grond is gekomen. ‘Ieder kind heeft 
recht op Natuur’ is een initiatief van 
een aantal instellingen, o.a. Natuur-
college. Het vraagt een manifest te 
ondertekenen dat bepleit dat er alles 
aan wordt gedaan dat kinderen, 
jeugd, jongeren zich vertrouwd 
kunnen maken met de natuur. Bij 
de petitie gaat het erom een beroep 
te doen op de Verenigde Naties om 
het tot een officieel recht te maken. 
Verschillende leden van Mark & 
Leij hebben dit manifest onderte-
kend. Ook de vereniging heeft het 
ondertekend. Daar zijn we het door 

penningmeester taken en haar secu-
re begeleiding van de bestedingen, 
maar ook doordat ze goed in de ga-
ten hield dat alle afspraken nageko-
men werden.  
Jacques krijgt dank voor zijn bijdra-
ge aan het besturen van de vereni-
ging en speciaal voor al het secreta-
riële werk. Met veel accuratesse 
heeft hij gezorgd dat alle correspon-
dentie en aanverwante zaken soepel 
liepen. Onder applaus overhandigt 
de voorzitter beiden een bos bloe-
men en cadeaubon. 
Martha Wildhagen en Trees Tole-
naar gaan de opengevallen plaatsen 
in het bestuur bezetten. Cees Da-
men neemt het penningmeester-
schap op zich, Jacolien Plugge het 
secretariaat.  
  
LOG gebieden 
Bij de rondvraag informeert Wim 
Pijnacker naar de vergadering met 
de gedeputeerde over de LOG ge-
bieden. Hij heeft de indruk dat Sjef 
zocht naar het slaan van een brug 
tussen de verschillende partijen. 
Sjef geeft aan dat het hem verbaas-
de dat de verschillende partijen zo 
diametraal tegen over elkaar ston-
den. Hij heeft gepleit voor een sa-
menspraak tussen burgers en agrari-
ërs, en voor een duidelijker keuze 
door de gedeputeerde voor een type 
landbouw beleid dat niet reactief is, 
maar kiest voor het versterken van 
de kwaliteiten van Brabant niet al-
leen economisch, maar vooral soci-
aal en voor natuur en landschap. 
Landbouw moet in de toekomst 
bijdragen aan de kwaliteiten van het 
leven in Brabant met een eigen type 
landbouw.  

 
 
 
 
 

Jacolien Plugge 

die handtekening mee eens: de ui-
terste zorg moet besteed worden 
opdat kinderen zich vertrouwd kun-
nen maken met de natuur. In een 
gebied zo rijk aan natuur als het 
Mark en Leij gebied zouden we 
zeker meer energie moeten beste-
den aan de jeugd. Ondertekenen 
alleen is niet voldoende, we zullen 
ook actie moeten ondernemen. In 
de vorige jaarvergadering is het 
onderwerp al aan de orde geweest. 
Daarom bespreken we in de volgen-
de bestuursvergadering een notitie 
van Monique van de Broek over 
een mogelijke aanpak. Die zal ge-
volgd moeten worden door activi-
teiten. Het bestuur komt dus met 
een voorstel. Hopelijk zijn er straks 
leden die zich beschikbaar willen 
stellen om ontdekkingsreizen, na-
tuurfeestjes en dergelijke voor kin-
deren mogelijk te maken. In de 
nieuwsbrief zullen we er aandacht 
aan besteden. 
Vanuit de vergaderingen worden 
suggesties gedaan om de scouting 
hierbij te betrekken.  
  
Digitale tijdperk 
In de vorige jaarvergadering, in de 
laatste nieuwsbrieven en nu op-
nieuw vraagt het bestuur de leden 
om hun e-mail adres te sturen aan 
de vereniging. Het geeft de moge-
lijkheid om iedereen te bereiken per 
e-mail. We zullen de privacy van de 
adressen en personen in acht ne-
men. Sowieso gaat het niet naar 
andere organisaties. 
  
Bestuursverkiezingen 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn 
Elly Cornelissen en Jacques Valke-
naars. Sjef bedankt hen voor hun 
inzet. Zij hebben een grote staat van 
dienst in de vereniging. Elly heeft 
veel zorg besteed aan alles wat zij 
voor de vereniging heeft gedaan. 
Nu gaat het in het bijzonder om de 

Vlotte jaarvergadering op 22 oktober 2010 
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V errassend genoeg zijn we na 
het verzamelen op het druk-

ste moment van de week op het 
Brouwerij  plein in Chaam ruim 
op tijd bij het bezoekerscentrum de 
Hollandsche Biesbosch  van 
Staatsbosbeheer in Dordrecht. 
 
Voor de afvaart is er gelegenheid 
genoeg om de permanente tentoon-
stelling in het bezoekerscentrum te 
bekijken en een wandelingetje in de 
omgeving te maken. Het rustige 
nazomerweer maakt dat laatste des 
te aangenamer.  Het nog rijk bloei-
ende groot Springzaad of Reuzen-
balsemien en een enkele katten-
staart zorgen voor een overvloedig 
zomers tintje naast de zo opvallende 
silhouetten van de al verdorde kaar-
denbol en gewone berenklauw.  
Met een flauw zuidelijk windje 
komt zo nu en dan de geur van wa-
termunt voorbij. 
 
Met meer dan dertig Mark en Leij-
ers schepen we ons dan in op een 
zogenaamde fluisterboot, die zijn 

energie haalt uit accu’s , die weer 
gevuld worden door zonnecollecto-
ren.  De uiterst enthousiaste Staats-
bos beheerder Jack de Neut is de 
volgende uren onze gids door de 
Zuid-Hollandse kreken en aan het 
water vrijgegeven polders.  Het bij-
zondere aan deze kant van de Bies-
bosch is dat het nog een van de wei-
nige zoetwater getijden gebieden is.  
Anders dan de Brabantse kant heeft 
hier de Biesbosch via de Nieuwe 
Waterweg een open verbinding met 
de zee.  Bij vloed zorgt de druk van 
het opkomende zeewater ervoor dat 
de waterstand bijna een meter om-
hoog gaat.  Het zoute water komt 
dus niet in het gebied maar zorgt 
alleen voor opstuwing van het zoete 
water. Aan de vegetatie waar we 
langs varen zien we duidelijk de 
sporen van het voortdurende op- en 
afgaan van het water. 
 
We zijn niet alleen op het water.  
Naast de duikende futen en de dob-
berende wilde eenden zijn de her en 
der  voor anker liggende luxe jach-
ten met daarop aan de gekoelde ro-
sé nippende recreanten, een bron 

van vermaak en verwondering. Jack 
vertelt dat wanneer hij alleen was 
geweest een met veel lawaai en ho-
ge snelheid voorbij-jakkerende 
speedboot bekeurd zou hebben. 
 
Hoe dieper we het gebied in komen 
hoe rustiger het wordt.  Een groep 
aalscholvers trekt over en grote op-
winding ontstaat wanneer iemand 
op enige afstand een visarend in een 
boom ontdekt. We leggen aan voor 
een wandeling en vanaf een hoogte 
hebben we ruim overzicht over de 
heel recent onder water gezette pol-
ders. Grote groepen kieviten, grau-
we ganzen,  een enkele blauwe rei-
ger  en zilverreiger fleuren het wa-
terrijke landschap op.  In de wazige 
verte lijkt de A15 een stomme ach-
tergrondfilm. 
 
Terug op onze boot herkennen de 
ervaren vogelaars even later de niet 
te missen roep van de cetti’s zanger 
en Jack legt uit dat dit vrij onopval-
lend vogeltje, in tegenstelling tot de 
rest van Nederland, in de Biesbosch 
inmiddels een normale verschijning 
is. Het vrouwtje bruine kiekendief, 

Terugblik: excursie “de Sliedrechtse Biesbosch” 
Fluistervaren langs reuzenbalsemien en berenklauw in een zoetwater getijdengebied. 

Een idyllisch plekje in de Sliedrechtse Biesbosch              Foto: Marianne Dumont 

Aan boord van de ‘fluisterboot’ 
Foto: Joost van den Ouweland 
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de diverse buizerds, de sperwer, 
torenvalk en late boomvalk die we 
vervolgens in de kijker krijgen ge-
ven aan dat dit ook voor roofvogels 
een zeer aantrekkelijk gebied is. De 
zeearend(en) die hier in het najaar 
en winter sinds enkele jaren vertoe-
ven zien we niet. 
Helaas ziet ook niet iedereen de 
blauwe flits van het ijsvogeltje dat 
zich hier ook na de afgelopen twee 
strenge winters heeft weten te hand-
haven. 
Om ons te attenderen op de volgen-
de ijsvogel schiet Jack overeind 
maar heeft even niet in de gaten dat 
de alarmkreet van deze vogel uit 
een van onze mobieltjes komt. 
Wanneer we vervolgens moeten 
constateren dat het vreemde geluid 
op de oever aan bakboordzijde af-

komstig is van een grijze roodstaart 
papegaai, die door zijn hoogblonde 
bazin wordt uitgelaten, kan de 
stemming helemaal niet meer stuk. 
Als we na deze uitermate aangena-
me tocht terugkomen bij het bezoe-
kerscentrum, sluit dit helaas juist de 
deuren. Jammer, een koud roseetje 
was er wel ingegaan. 
Intussen heeft onze voorzitter Jef 
Langeveld een principe afspraak 
gemaakt met onze gids van deze 
middag om deze tocht komende 
zomer (11 juni 2011, heel vroeg in 
de morgen) opnieuw op het pro-
gramma  te zetten. 
Alvast reserveren zou ik zeggen! 
 

 
 

J o o s T 

V orige week heb ik een paar 
ommetjes gelopen. Alphen 

uit, Chaam uit en Baarle uit, het 
open landschap in. Het is mooi om 
zo weg te lopen, tot rust te komen, 
te genieten. Ik had een bedoeling, 
niet bij de eerste wandeling, wel 
erna.  
  
Bij de eerste wandeling teruglopend 
naar de dorpskern van Chaam viel 
me op hoe slecht het industrieter-
rein Baarleseweg Noord in het 
landschap is ingepast. Ik besloot 
ook een wandeling te maken bij 
Baarle en Alphen om daar in deze 
nieuwsbrief aandacht aan te beste-
den. 
Ook bij Baarle bij de Oordeelstraat 
en bij Alphen aan de zuidkant bij 
de Baarleseweg is de inpassing 
slecht. Vanuit de bebouwde kom 
gezien ziet het er redelijk uit. Aan 
de achterkant, de kant naar het 
landschap toe, dus eigenlijk de 
voorkant, is de landschappelijke 
inpassing slecht. 
Bij Alphen wandelde ik vervolgens 
naar de Prinsenhoef, de Molenbaan, 
de Nieuwe Veldweg en terug naar 
het dorp. Het valt op dat het land-
schap er gehavend uitziet. De om-
leidingsweg Kapelletjesbaan is 
slecht ingepast. De versnijding van 
de oude infrastructuur is niet opge-
lost. Het ziet er gewoon onverzorgd 
uit op deze plekken, zo belangrijk 
voor de economie. Het zou vanwe-
ge natuur en landschap goed zijn 
dat het beter wordt verzorgd. Van-
uit economisch oogpunt zouden het 
fraaie visitekaartjes kunnen zijn. 
Is er ooit geld opzij gezet om deze 
visitekaartjes te maken? Is dat geld 
er nog? Dan moeten we snel aan de 
slag. Is het er niet, dan zullen de 
gemeenteraden geld vrij moeten 
maken. We kunnen het niet maken 
economisch te versterken en de om-
geving te vergeten.  

  
Sjef Langeveld 

Van de  
voorzitter 

 



Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   777   

O p 12 november hield dr. Paul 
Storm een verhaal over het 

ontstaan van de mens door natuur-
lijke en seksuele selectie. Na de 
pauze trok Paul een parallel met 
de evolutie van hond en mens. Het 
was een bevlogen verhaal met ook 
letterlijk een storm aan informatie. 
Het was reuze interessant en te 
veel om hier allemaal weer te ge-
ven. Paul benadrukte dat dit zijn 
theorie is en dat elke theorie tijde-
lijk is. Na een nieuwe vondst kan 
elke theorie namelijk weer volledig 
gaan wankelen of onwaar blijken. 
Bijgaande terugblik is wat ik als 
essentie uit de avond heb meege-
nomen. 
 
Dubois 
De vondsten van Dubois (Java 1889 
tot 1893) gaven eigenlijk al weer 
wat de belangrijkste aanleidingen 
waren voor het geslacht Homo om 
te overleven. Dubois vond een kies, 
een schedel en een dijbeen. De kies 
duidt op het veranderen van het 
gebit. De schedel staat voor het ont-
wikkelen van grotere hersenen. Het 
dijbeen staat voor het rechtop gaan 
lopen.  
 
Darwin 
In 1859 publiceerde Darwin over 
het verschijnsel van natuurlijke se-
lectie. Dit was een gewaagde theo-
rie in die tijd. Het duurde daarom 
nog twaalf jaar (1871) voordat hij 
in een publicatie een voorzichtige 
vergelijking met de mens durfde te 
trekken. Darwin vroeg zich name-
lijk af waarom een Braziliaanse 
indiaan zo veel verschilde van een 
neger, terwijl ze beiden in een tro-
pisch oerwoud leefden. Er moest 
meer zijn dan natuurlijke selectie. 
Hij trok een vergelijking met het 
immense gewei van een hert en de 
zware staart van een pauw. Volgens 
de wet van de natuurlijke selectie 
zijn dat overleving beperkende ont-

1,5 liter pak. Als verschillende 
soorten in een zelfde gebied leven 
en dezelfde niches vullen, overleeft 
er door natuurlijke selectie uitein-
delijk maar één soort. Een niche is 
wat je doet. Als een soort succesvol 
is, komen er meer nakomelingen. 
Op een gegeven moment komt er 
schaarste. De soorten beconcurreren 
elkaar en kunnen niet meer naast 
elkaar leven. De snelle rechtop lo-
pende, met kleine kaken malende 
en slimme soort overleefde. Deze 
succesvolle soort verspreidde zich 
over Europa en Azië, waar vervol-
gens ook de Neanderthaler ver-
dween.  
 
Subtropisch 
Het geslacht Homo was eerst herbi-
voor en ging later meer vlees eten. 
Wij zijn, net als apen, nog steeds 
een subtropische soort met een 
voorkeur voor temperaturen rond 
de 22 ˚C. Om warm te blijven kle-
den we ons aan en verwarmen we 
onze huizen. 18% van onze energie 
gaat naar ons brein. Iets wat zo veel 
energie kost en niet verdwijnt door 
natuurlijke selectie, zal ons wel nut 
opleveren. Verleiding of competitie 

wikkelingen. Hij concludeerde dat 
er sprake was van een seksuele se-
lectie. Net als bij de mens speelde 
verleiding en competitie een rol in 
het voortbrengen van meer nako-
melingen. Daarom heeft de man 
een ruige stoere baard en de leeuw 
lange manen. 
 
Afrika 
De oermensaap leefde in Afrika. 
Toen het tropisch regenwoud in 
Afrika zich terug trok, leefden er 
verschillende soorten mensapen. 
Het landschap veranderde van drie 
dimensionaal naar tweedimensio-
naal, want de meeste bomen ver-
dwenen. Het voedsel veranderde 
daardoor en de manier van voortbe-
wegen ook. Er ontstond een grote 
variatie aan soorten mensapen (dat 
heet adaptieve radiatie). Sommigen 
hadden gigantisch gespierde kaken 
met dik glazuur en zonder hoektan-
den, zodat ze het taaie voedsel beter 
konden vermalen. Anderen waren 
vrij lang en liepen redelijk rechtop, 
zodat ze sneller waren en meer kon-
den zien. Ook waren er variaties 
met hoektanden en lopend met 
kromme benen.  
 
Melkpakken  
Uiteindelijk is alleen 
de Homo sapiens 
over gebleven. Als 
vergelijking had Paul 
drie melkpakken bij 
zich. De hersenin-
houd van een chim-
pansee (vergelijkbaar 
met de meeste mens-
apen) is vergelijkbaar 
met een half liter 
pak. De hersenin-
houd van Homo erec-
tus was vergelijkbaar 
met een liter pak. De 
herseninhoud van 
Homo sapiens is ver-
gelijkbaar met een 

Terugblik: een bevlogen Storm 

Neanderthaler 
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spelen hier waarschijnlijk een rol. 
Een groter brein kan meer macht 
opleveren, dus een hogere status en 
mogelijk meer nakomelingen. 
 
Huisdieren  
Na de pauze vertelde Paul over de 
domesticatie en zijn hypothese dat 
hond en mens elkaar mogelijk ge-
holpen hebben te evolueren. In zijn 
beleving was de hond het eerste 
huisdier van de mens. Domesticatie 
betekent het aangepast raken aan 
leven nabij of voor de mens, geïso-
leerd van de wilde natuur. Temmen 
is wat anders en betekent uit het 
wild halen. In de nieuwe steentijd 

(Neolithicum 6000-3700 jaar gele-
den) had de mens al gedomesticeer-
de runderen, schapen, varkens en 
honden. De mens veranderde van 
jager/verzamelaar naar landbouwer. 
Waarschijnlijk was er door bevol-
kingsdruk te weinig voedsel in het 
wild te vinden. Pas veel later wer-
den het paard, de kip en de kat ge-
domesticeerd. 
 
Wolf 
De hond is een gedomesticeerde 
wolf. In België zijn vondsten ge-
daan van hondjes in een graf van 
35000 jaar geleden. De hondjes zijn 
vergelijkbaar met een Siberische 

Husky. De mens was nog een jager. 
Bij het jagen had de mens mogelijk 
voordeel van de betere reuk, het 
betere gehoor en de grotere snel-
heid van de hond. Zelf was de mens 
slimmer en zag hij beter diepte dan 
de hond. Samenwerken bracht bei-
den naar verwachting voordeel.  
 
Mutaties 
De oerhond was vergelijkbaar met 
een dingo. Toen de mens zich van-
uit Afrika verspreidde over de we-
reld, nam hij de hond mee. Toen er 
gescheiden staten ontstonden, ont-
stonden er verschillende rassen. 
Mutaties zijn er altijd. De omstan-
digheden bepalen welke mutaties 
blijven bestaan. In de natuur vallen 
albino’s (geen pigment) bijvoor-
beeld op, dus overleven die niet zo 
makkelijk. Melanisme (heel veel 
pigment) leidt vaak tot uitstoting, 
waardoor de overlevingskansen ook 
verkleinen. Beschermd door de 
mens vindt een andere selectie 
plaats en ontstaan vele variëteiten. 
Opgravingen uit de Romeinse tijd 
(2000 jaar geleden) laten een varia-
tie aan schofthoogte zien van 20 tot 
70 centimeter.  
 
Vele vragen 
Paul Storm suggereert een parallelle 
evolutie. Zowel bij de mens als bij 
de hond werden bijvoorbeeld de 
kaken steeds korter. Deze suggestie 
roept bij Paul ook vragen op. Dit 
vasthouden van jeugdkenmerken, is 
dit een vorm van seksuele selectie? 
Is er sprake van co-evolutie, waar-
door, met de hond als maatje, de 
Neanderthaler in het nadeel was, 
toen Homo Europa binnen kwam? 
Voor Paul zijn er nog genoeg vra-
gen onbeantwoord en de opgravin-
gen lonken voor verder onderzoek. 

 
 
 
 
 
 
 

Sandra Reijnders 

Siberische Husky    Foto: Janneke Vreugdenhill / www.hondenpage.nl 



Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   999   

S nelheid en kracht, dat zijn de 
kwaliteiten die de havik ma-

ken tot een nuttige struikrover. 
Zijn specialiteit: de verrassings-
aanval. 
  
Hoewel de havik in het Nederland-
se luchtruim een niet te evenaren 
geweldenaar is, moet hij het voor 
zijn jachtsucces voornamelijk heb-
ben van de verrassingsaanval. Deze 
wijze van overvallen komt niet 
voort uit laaghartigheid - de havik 
is krachtig genoeg om forse prooien 
te slaan. 
Daarbij is hij niet noodzakelijk uit 
op een weerloos slachtoffer, getuige 
prooidieren als hermelijn, bunzing 
en zelfs boom- en steenmarters, wat 
bepaald geen dieren zijn die zich 
makkelijk gewonnen geven. Havi-
ken zijn vogels van het bos en de 
bosrand, het liefst afgewisseld met 
open stukjes. Dit biedt hen bij uit-
stek de gelegenheid om zo lang mo-
gelijk de dekking te gebruiken en 
zichzelf op het laatste moment met 
tomeloze snelheid op een prooi te 
storten. Doet hij dit niet, dan heeft 
zijn prooi dezelfde dekking wellicht 
vluchtend al bereikt en ontspringt 
hij daarmee de dans. Een wilde ach-
tervolging, waarbij met duizeling-
wekkende vaart door het kreupel-
hout gevlogen wordt, biedt alleen 

die diersoort het meeste vangen die 
het talrijkst aanwezig is. Daarmee 
bestrijdt hij tegelijkertijd plagen in 
de natuur. Weet die havik veel dat 
hij de ‘kippenplaag' op het boeren-
erf juist met rust moet laten. Jonge 
haviken, zoals op de foto, zijn te 
herkennen aan druppelvormige 
vlekken op de borstveren, die na het 
eerste jaar plaatsmaken voor stre-
pen. Het fel gele oog kleurt met het 
klimmen der jaren oranje. Ze mis-
sen vaak een eigen vertrouwd jacht-
gebied en de ervaren techniek van 
hun ouders.  
 
  

Tekst en foto  
Dick J.C. Klees 

www.studiowolverine.com  

succes wanneer het 
lukt in de eerste 
paar honderd meter 
zijn prooi te 
‘overvliegen’. De 
krachtige botsing 
tussen de gestrekte 
poten van een havik 
en zijn prooi bij het 
inhalen, gecombi-
neerd met de lange 
scherpe nagels aan 
de tenen die als een 
tang in het vlees 
dringen, zijn dode-
lijk efficiënt. Deze 
energieverslindende 
achtervolging noopt 
de havik tot opge-
ven als zijn slacht-
offer het klaarspeelt 
de eerste minuten 
zijn klauwen vóór te 
blijven. Uit onder-
zoek is gebleken dat 
haviken net als de 
meeste andere stoot-
vogels, heel wat 
acties zonder resul-
taat afsluiten. 
Slechts een betrek-
kelijk klein percentage van alle aan-
vallen wordt afgesloten met een 
buit. Om zijn jachtsucces op te voe-
ren, kiest de havik voor verrassing 

en daarmee heeft hij vanzelf-
sprekend meer kans in een 
gebied waar elke situatie 
hem nauwkeurig bekend is. 
Haviken zijn dan ook trouw 
aan hun jachtgebied. Hier 
leert de havik alle goede 
plekjes kennen. Eenmaal 
succesvol doet de havik dan 
ook op zijn schreden terug-
keren. 
Wanneer en zolang zo'n ge-
drag beloond wordt, pro-
beert de havik het telkens 
weer. Dit mechanisme zorgt 
ervoor dat haviken steeds 

Havik 

jonge havik 

 

 

Een jonge havik (rechts) en  
een volwassen exemplaar 
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door mensen die iets tegen roofvo-
gels hebben. 
 
Duitsland 
We vlogen verder naar de Edersee 
in Duitland, nabij Korbach, waar de 
wasbeer is uitgezet. Een dia met 
een totaal uitgewoonde Adri sprak 
boekdelen over de slijtageslag die 
je voert als je nachten lang op 
wacht zit om wasberen te kunnen 
fotograferen. Daar gaat bijvoor-
beeld een aantal dagen met lokmid-
delen aan vooraf. De plaatjes van 
de wasberen waren vervolgens erg 
mooi. Ook zagen we de das, de ro-
de wouw, een bijna witte buizerd, 
een waterspreeuw, een ijsvogel in 
de beek de Orke en een oehoe. 
 
Nederland 
Terug in Nederland deden we eerst 
Hoek van Holland aan. We zagen er 
de bosuil, de steenuil en de bruine 
kiekendief. Op de Ventjagersplaat, 
Oosterschelde, zat een visarend in 
zijn favoriete boom. Op de Veluwe, 
Planken Wambuis, zagen we prach-
tige herfsttaferelen, opgesierd door 
het zwarte ree. Het Kroondomein 
toonde ons in september edelherten 
in de bronst. In oktober waren in de 
waterleidingduinen (Delerwoud) de 
damherten in bronst. Verder waren 
er de duindoorn, brilduikers, het 
nonnetje, de vos en een ree in de 
sneeuw. Op de Sallandse heuvelrug 
zagen we korhanen, op het Brede 
Water in Zuid Holland de geoorde 
fuut en bij Naaldwijk de sperwer. 
 
Indrukwekkend 
Een indrukwekkend aantal prachti-
ge dia’s later waren we er stil van. 
Degenen die niet naar de lezing 
kwamen, hebben veel gemist. Vol-
gende keer dus gewoon komen. 
 

Sandra Reijnders 
Foto: Adri Hoogendijk 

www.sdgpictures.nl 

Hongarije 
In Hongarije zagen we de hop, de 
grondeekhoorn, het visdiefje, de 
lepelaar, de zwarte ibis, de gele 
kwikstaart, de grauwe klauwier, de 
balts van de grote trap, de steppe 
bunzing, de roodpootvalk, de veld-
uil, de boomkikker, de ralreiger, de 
kleine zilverreiger, het porselein-
hoen, de purperreiger, het wouw-
aapje, de blauwe of purperen schar-
relaar en de draaihals.  
 
De keizerarend 
Het meest indrukwekkend was ech-
ter het verhaal over de keizerarend. 
De keizerarend leeft in een gebied 
waar alleen de parkwachter mag 
komen. Nadat Adri enkele jaren 
achtereen in een minder kwetsbaar 
gebied onder toezicht van de park-
wachter had gefotografeerd, had hij 
het vertrouwen van de goede man 
gewonnen. Adri mocht zichzelf in-
graven nabij het nest van de zeer 
zeldzame en beschermde keizera-
rend. De keizerarend heeft echter 
een zeer scherp gehoor en zicht. 
Dagen achtereen lig je in een snik-
hete kuil te wachten tot je wordt 
gewekt door het enthousiaste ge-
krijs van de jongen. Als de volwas-
sen dieren je een foto horen maken, 

zijn ze meteen weer weg. 
Na twee zomers wachten, 
wachten en nog eens 
wachten, is de oogst twee 
foto´s van volwassen 
exemplaren. De jongen 
laten zich gelukkig wel 
vaker fotograferen. 
 
Roemenië 
In Roemenië is het helaas 
bar gesteld met de natuur-
bescherming. In de Karpa-
ten zagen we berensporen 
en de steenarend rond het 
nest. Helaas was het jaar 
daarop het nest weg. Ver-
moedelijk weggehaald 

O p 17 september toonde Adri 
Hoogendijk ons 10 dia sleeën 

vol met prachtige dia’s. Volgens 
hem zelf was het lastig om een ro-
de draad in zijn verhaal te ontdek-
ken. We zagen vooral veel vogels. 
We vlogen van het Bekeromse 
zand en de waterleidingduinen 
naar Hongarije, Roemenië en 
daarna via Duitsland weer terug 
naar Nederland. De slee met 
Schotland donderde helaas op de 
grond. Het verhaal achter de dia’s 
was er een van geduld, geduld en 
nog eens geduld. Gelukkig heeft 
Adri als onderwijzer lange vakan-
ties, dus hij heeft de tijd. Ik heb 
sinds dit verhaal ontzag gekregen 
voor natuurfotografen die zichzelf 
weken achtereen ingraven om dat 
ene plaatje te kunnen schieten: 
een plaatje van de keizerarend. 
 
Nederland 
De diashow begon met het Beker-
omse zand bij Ede in de sneeuw. 
We zagen prachtige sfeerbeelden en 
veel vogels. Vervolgens de moef-
lons in het voorjaar, die zijn geïm-
porteerd uit Corsica. In de waterlei-
dingduinen bij Lisse (Vogelenzang) 
bewonderden we de damherten en 
de vos. 

Terugblik: dialezing vol geduld 

 

keizerarend  
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KOMT DUS ALLEN NAAR DE KOMT DUS ALLEN NAAR DE   
VERNIEUWDE MARK EN LEIJ NIEUWJAARS QUIZVERNIEUWDE MARK EN LEIJ NIEUWJAARS QUIZ  

OP 14 JANUARI 2011 OP 14 JANUARI 2011   
AANVANG 20.00 UURAANVANG 20.00 UUR  

CAFÉCAFÉ--RESTAURANT BELLEVUE CHAAMRESTAURANT BELLEVUE CHAAM  

…………………………………….. 
“He, weet jij al wanneer het dit jaar is”. 

“Nee, volgens mij is het meestal ergens begin januari of zo.” 
“ Ik heb wel gehoord dat het afgelopen jaar kei gezellig was.” 

“Ja, dat wilde ik net zeggen, dat heb ik ook gehoord,  
vandaar dat ik het vroeg”. 

“ De eerste jaren ben ik nog wel eens een keer geweest maar we hebben tegen-
woordig bijna elk weekend wel wat en de laatste keer moest ik bij die vrouw 

van Dinges aan tafel zitten en die weet altijd alles beter.” 
“Het schijnt trouwens dat het ook lang zo moeilijk niet meer is 

als vroeger’. 
“Nee , dat zei Bets van onze Jan ook, die is vorig jaar wel geweest. Die had het 

erover dat het zo was meegevallen, geen moeilijke natuurvragen of zo en je kon 
aan de tafel gaan zitten bij wie je zelf wilde”. 

“ Ja , en je mag ook zelf een groepje van maximaal 7 personen maken en dan kun 
je gewoon meedoen. Ze hoeven niet eens allemaal lid van Mark en Leij te zijn.” 

“Het moet niet gekker worden”. 
“Ik zei al tegen onze Jan , dan kan ik dit jaar wel met jullie meedoen, maar die 

had met zijn eigen huishouden al een team gemaakt”. 
“Nou dan doe je toch gewoon met ons mee,  

zien we die nieuwe voorzitter ook eens en keer!” 
“ Dat is helemaal zo’n gek idee nog niet, dan kan ons Virginie eigenlijk ook wel 
een eigen groepje maken met die meiden van school, die wilden wel meedoen 

maar natuurlijk niet met ons. ” ………………………….. 

ziuQziuQ  QuizQuiz  

Quiz Quiz  ziuQ ziuQ  
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H et zal niemand ontgaan dat 
veel van onze bomen en 

struiken zich na de zomer in een 
prachtige herfsttooi steken. De ene 
soort begint er wat vroeger mee 
dan de ander. In augustus zie je in 
de kronen van de berken al wat 
gele blaadjes verschijnen. Ook po-
pulieren en lijsterbessen zijn er 
vroeg bij. Pas in oktober staan eik 
en beuk te schitteren. De herfsttooi 
is helaas maar tijdelijk. In de 
maand november ligt al dat moois 
op de grond. 
  
Hoe kunnen bomen nu weten dat de 
winter in aantocht is? Er zijn signa-
len die met de seizoenen samenhan-
gen, zoals temperatuur en regenval. 
Maar temperatuur en regenval zijn 
dermate wispelturig dat ze onge-
schikt zijn om het leven van een 
boom structuur te geven. De enige 
niet variabele factor op een bepaal-

de breedtegraad en een bepaalde 
datum is de lengte van de dag. In de 
noordelijke streken, waar de dag-
lengte van seizoen tot seizoen 
enorm varieert, gebruiken planten 
deze factor meestal als de belang-
rijkste richtlijn om tot actie over te 
gaan. Tegelijkertijd zorgen andere 
factoren, zoals temperatuur, voor de 
fijne afstelling.  
  
Pigmenten 
Vaak wordt gedacht dat het ver-
kleuren van de bladeren gewoon bij 
het afsterven hoort. De gedachte is 
dan dat het blad dood gaat en dus 
bruin wordt. 
Dat dit niet zo is kun je vaststellen 
als je een groen blad in de zomer 
afplukt en droogt tussen twee stuk-
ken keukenpapier. Het blad blijft 
dan groen terwijl het toch echt dood 
is. Kennelijk moet een blad levend 
zijn om geel te kunnen worden. 

De meeste planten hebben groene 
bladeren. Deze kleur is te danken 
aan het pigment chlorofyl dat zich 
in de bladgroenkorrels bevindt. 
Dankzij chlorofyl kunnen bladeren 
de lichtenergie van de zon omzetten 
in chemische energie. Hierdoor zijn 
de planten in staat om uit koolstof-
dioxide en water glucose te maken. 
Als bijproduct ontstaat zuurstof. Dit 
proces noemen we fotosynthese. 
Chlorofyl absorbeert vooral de 
kleuren rood en blauw. Het groene 
deel van het licht wordt terugge-
kaatst. Vandaar dat we bladeren als 
groen ervaren. 
In de bladgroenkorrels zitten nog 
enkele andere pigmenten: caroteen 
en xanthofyl. Caroteen is een oranje 
kleurstof (bijv. in peen) en xantho-
fyl is een gele kleurstof (bijv. in 
banaan). 
Wanneer de herfst in aantocht is 
begint de gemiddelde temperatuur 

Herfstkleuren en bladval 

Herfst in volle glorie                 
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te dalen en worden de dagen korter. 
Hierdoor wordt de afbraak van 
chlorofyl gestimuleerd. Misschien 
moet je zeggen dat de afbraak gro-
ter is dan de opbouw, want ook in 
de lente en het voorjaar wordt chlo-
rofyl afgebroken. Het is namelijk 
niet zo’n stabiel stofje. Het gevolg 
van de chlorofylafbraak is dat de 
niet-groene pigmenten zichtbaar 
worden. Je kunt dus zeggen dat de 
bladeren ontgroenen. 
Het rood kleuren van de bladeren 
van bijvoorbeeld de Amerikaanse 
eik en bepaalde esdoornsoorten is 
een ander verhaal. De rode kleur 
wordt veroorzaakt door anthocya-
nen die zich in de vacuolen van de 
cellen bevinden. Deze kleurstoffen 
zijn normaal niet aanwezig. Ze ont-
staan in de herfst. Dat is eigenlijk 
niet erg logisch, want waarom zou 
een plant iets gaan maken om het 
meteen weer weg te gooien. 
Recent onderzoek wijst uit dat het 
een reactie is op stress en dat de 
anthocyanen de plant beschermen 
tegen schadelijke stofwisselings-
producten die kunnen ontstaan tij-
dens de afbraak van chlorofyl. Bo-
vendien absorberen ze het groene 
deel van het licht, waardoor de mo-
gelijke schadelijke werking ervan 
wordt voorkomen. Op deze manier 
kunnen voor de plant nuttige stof-
fen, die ontstaan tijdens de afbraak 
van chlorofyl, ‘veilig’ afgevoerd 
worden en opgeborgen worden in 
de stam of in de takken. In het 
voorjaar kan alles weer gebruikt 
worden. 
  
Bladval  
Na al die kleurenpracht is het vrij 
snel afgelopen met de bladeren. 
Onze loofbomen en een enkele 
naaldboom (bijv. lariks) laten het 
hele zaakje vallen. Dat kan zelfs 
gevolgen hebben voor het treinver-
keer. Volgens ProRail heeft een 
laagje natte bladeren op de rails 
‘vierkante wielen’ tot gevolg. 
Twee plantenhormonen spelen bij 
de vorming van het kurklaagje een 
belangrijke rol: auxine en abscisine-

zuur. Beide hormonen worden in 
het blad gevormd. Abscisinezuur 
zorgt voor de vorming van een   
kurklaagje tussen blad en twijg. 
Auxine verhindert juist de vorming 
van het kurklaagje. Door de lagere 
temperatuur en de kortere dagen in 
de herfst gaat de auxineproductie 
omlaag. Hierdoor wordt de werking 
van abscisinezuur minder geremd 
en wordt er een kurklaagje ge-
vormd. Het kurklaagje verzwakt de 
verbinding tussen tak en blad zoda-
nig dat er weinig. voor nodig is om 
het blad te doen vallen. 
Dat de vorming van een kurklaagje 
belangrijk is voor de bladval kun je 
zien aan in de zomer afgebroken 
takken. De tak verdort, maar de 
bladeren blijven aan de tak vastzit-
ten. 
Door het blad te laten vallen be-
schermt een boom zich tegen uit-
droging in de winter. Landplanten 
nemen water met hun wortels op uit 
de bodem Dat water stroomt niet 
zomaar uit zichzelf naar boven. 
Twee krachten zorgen ervoor dat 
het water bovenin de boom terecht 
kan komen: zuigkracht van de bla-
deren en worteldruk. De zuigkracht 
van de bladeren ontstaat door capil-
laire werking in de nauwe trans-
portvaten en doordat er water ver-

dampt door kleine openingen in het 
blad. Worteldruk ontstaat door be-
paalde actieve processen in de wor-
tel. 
Bij lage bodemtemperaturen zijn de 
wortels minder goed in staat om 
water op te nemen. Wanneer het 
water in de bodem bevroren is kan 
er al helemaal geen sprake zijn van 
wateropname. De verdamping van-
uit de bladeren zou echter onver-
minderd door kunnen gaan Met al 
die bladeren zou de boom uitdro-
gen. 
Naaldbomen hebben een andere 
oplossing voor dit probleem gevon-
den. De naaldvormige bladeren 
hebben een klein oppervlak waaruit 
relatief weinig water verdampt. Bo-
vendien hebben ze een dikke was-
laag. Altijdgroene loofbomen heb-
ben ook dergelijke aanpassingen. 
Hulst heeft een leerachtig blad met 
een dikke waslaag. 
  

Erik van der Hoeven 
  
 
 
 
 
Bronnen: 
- www.natuurbericht.nl 
- www.kennislink.nl  

Herfstblad Amerikaanse eik         Foto: Bart van der Schagt / www.nlnatuur.nl 
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V oor het beheer van haar na-
tuurgebieden gebruikt Na-

tuurmonumenten een kwaliteitscy-
clus. Zo wordt iedere achtien jaar 
een natuurvisie gemaakt. In deze 
visie staan de lange termijndoelen 
voor natuur, landschap, cultuur-
historie en recreatie. 
 
Kwaliteitscyclus  
Om de lange termijndoelen concre-
ter te maken, wordt iedere 6 jaar 
een zogenaamde kwaliteitstoetsdag 
georganiseerd. Tijdens deze toets-
dag wordt besproken hoe het met 
een specifiek natuurgebied gaat. 
Wat zijn de ontwikkelingen, bedrei-
gingen en kansen. Het is een soort 
thermometer om te kijken hoe het 
met de natuur gaat. De ontwikkelin-
gen in de afgelopen jaren worden 
besproken en er wordt vooruit ge-
keken naar de komende 6 jaar. Con-
crete actiepunten en onderzoeksvra-
gen worden geformuleerd om de 
ontwikkeling voort te zetten en dui-
delijkheid te geven. Uiteindelijk 
wordt van jaar tot jaar bekeken wat 
er exact gedaan wordt en hoeveel 
geld en tijd dit kan kosten. 
 
Toetsdag Chaamse Beek 
In november jongstleden was de 
toetsdag voor de natuurgebieden 
Chaamse Beek en Markdal. Het 
beheerteam was aanwezig met en-
kele interne deskundigen op het 
gebied van ecologie, hydrologie en/
of cultuurhistorie. Natuurmonu-
menten was heel blij dat Johan 
Schaerlakens in het land was en 
zijn kennis en opmerkingen met ons 
wilde delen. 
Tijdens deze toetsdag is onder an-
dere gesproken over het verder ont-
wikkelen van de graslanden naar 
dotterbloemhooilanden of struc-
tuurrijke graslanden. Ook het be-
heer van de vele landschapselemen-

ten als knotbomen en poelen kwam 
aan de orde. Voor enkele stukjes zal 
in de komende jaren onderzocht 
worden welk beheer het beste bij-
draagt aan een verdere ontwikke-
ling. Dit kan bijvoorbeeld door een 
omschakeling van begrazing naar 
maaien en afvoeren. Of juist begra-

zing als meer structuur is gewenst. 
Enkele bodemonderzoeken zijn no-
dig om ook de chemische kant van 
het verhaal te verduidelijken. In het 
Broek is een fraaie ontwikkeling 
van de graslanden zichtbaar. Zo 
hebben soorten als knolsteenbreek, 

kale vrouwenmantel en bleke zegge 
zich uitgebreid. Amfibieen als vin-
poot- en kleine watersalamander 
verspreiden zich over een groter 
gebied (of waren dat al langer, maar 
dit wordt nu door onderzoek echt 
inzichtelijk) en een lange lijst met 
vogels bezoekt en broedt in het 
kleinschalige landschap. Een gemis 
blijft het niet broeden van de nach-
tegaal. Hopelijk laat deze vogel 
zich in 2011 weer horen. Het ge-
bied is er zeer geschikt voor. 
 
Vrijwilligers  
Voor het beheer van bestaande en 
nieuwe landschapselementen wordt 
een apart schema gemaakt om in-
zicht te krijgen in de jaarlijkse hoe-
veelheid geld en tijd die nodig is 
voor bijvoorbeeld knotwerk en het 
vrijzetten van poelen. Natuurmonu-
menten hoopt het werk met de inzet 
van vrijwilligers, waaronder de na-
tuurwerkgroep van Mark en Leij, 
jaarlijks weer voor elkaar te krijgen. 

Natuur onder de loep,  
bescherming hard nodig! 

...In ‘t Broek is een fraaie 
ontwikkeling van de graslan-

den zichtbaar. Zo hebben 
soorten als knolsteenbreek, 

kale vrouwenmantel en bleke 
zegge zich uitgebreid... 

bekijken uitbreiding poelen en laagtes  
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zware taak en dat is bezuinigen. In 
alle sectoren wordt flink gesneden. 
Voor de natuur is een bezuiniging 
van bijna 1/3 aan de orde. Natuur-
monumenten snapt dat bezuinigen 
nodig is en ook dat andere sectoren 
het moeilijk hebben. De meest in 
het oog springende ´oplossing´ van 
de bezuinigingen is het beknibbelen 
op de Ecologische Hoofdstructuur 

De toetsdag is altijd een waardevol-
le dag om met elkaar te discussieren 
over het voor komen van soorten, 
over beheer en kansen en bedreigin-
gen. In een volgende nieuwsbrief 
wordt meer verteld over de concrete 
acties in de komende jaren. 
 
Onderteken petitie 
De nieuwe regering staat voor een 

(EHS). Als er minder geld is, dan 
lijkt vertragen onoverkomelijk, 
maar het principe van het ecologi-
sche raamwerk kapot maken aan 
het einde van de rit is niet de meest 
verstandige beslissing op middel-
lange termijn.  
Natuurmonumenten pleit voor het 
afronden van de EHS. Steun ons 
om de regering de EHS namens 
velen duidelijk te maken. Ga naar 
www.natuurmonumenten.nl en te-
ken de petitie. Er zijn al meer dan 
50.000 petities binnen! 
 
Kerzelsche Beek 
De kavelruil bij de Kerzelsche Beek 
in Galder is bijna gereed. Na de 
jaarwisseling is de overdracht be-
dacht. Er komt meer natuur direct 
langs de beek. Bovendien ontwik-
kelt de gemeente enkele fraaie om-
metjes vanuit onder andere de kern 
Galder. Een ommetje vanuit het 
dorp gaat direct de natuur in. Na-
tuurmonumenten werkt hieraan mee 
om bezoekers van de verschillende 
aspecten van de natuur in en 
rondom beken te laten genieten. Zo 
worden tevreden bezoekers ook 
beschermers van hun natuur dicht 
bij huis. De ommetjes worden be-
gin 2011 gerealiseerd. 
 
De natuur in! 
In 2011 organiseert Natuurmonu-
menten weer enkele excursies en 
workshops rondom Breda. Kijk 
vanaf februari 2011 op de website 
voor de meest actuele activiteiten. 
Een fotoworkshop, een natuurexpe-
ditie voor kinderen en een herfst-
wandeling staan in ieder geval op 
het programma. 

 
 
 
 
 

Foto’s en tekst: 
Frans van Zijderveld 

Natuurmonumenten  
West-Brabant 

www.natuurmonumenten.nl 
0165-523580 

winterse pret op bevroren ven, toegankelijke natuur! 

´gewoon  ́beeld tijdens een sneeuwwandeling langs de Heistraat 
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Hoog water in de Mark 
Foto: Ria Janssen 
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V rijdag 18 februari vertelt Jo-
landa Linschooten over haar 

solotocht door de arctische wilder-
nis van Canada.  
 
Beleef de eenzame winter van 
noord Canada door de ogen van 
Jolanda en husky Herschel. Dertig 
dagen te voet onder het noorder-
licht, met wildsporen van lynx en 
wolf, bevroren rivieren en kamp-
vuur bij min veertig: de arctische 
wildernis is een wereld op zich die 
zoveel meer oplevert dan tijdgebon-
den avontuur. Het is een intense 
levenservaring waarbij je op jezelf 
teruggeworpen wordt en waarbij de 
band met de natuur zoveel sterker 
wordt. 

 
Jolanda: "In onze westerse wereld 
is het haast ondenkbaar dat rijkdom 
niet gekoppeld is aan geld. We zijn 
steeds afhankelijker geworden van 
de consumptiemaatschappij, en on-
ze band met de natuur zijn we zo 
goed als kwijt. Ik ga op zoek naar 
die band en wil inzoomen op pure 
wildernisbeleving, door solo op 
ski´s door een onbewoond bergge-

bied te trekken, vol ren-
dieren, wolven, grizz-
ly´s en muskusossen. En 
door na aankomst in het 
plaatsje Old Crow de 
tijd te nemen bij de In-
dianen. Zij zijn een na-
tuurvolk bij uitstek, eeu-
wenlang wisten zij te 
overleven in een natuur 
waar anderen het lood-
je legden. In hoeverre 
wordt hun kennis en 
cultuur bedreigd door 
de consumptiemaat-
schappij. En wat kun-
nen hedendaagse India-
nen ons leren over natuurbele-
ving?" 

Avontuur is haar beroep. Uitdaging 
haar passie. Ze heeft al vele expedi-
ties ondernomen: te voet dwars 
door IJsland, een oversteek van de 
Groenlandse ijskap, kanotochten en 

bergwandelingen in Noorwegen, 
Schotland, Spitsbergen... 
 
Behalve avonturier, schrijfster en 
fotograaf is ze ook een gedreven 
ultraloopster. Bij de "Marathon des 
Sables", zo´n 250 kilometer dwars 
door de Sahara, eindigde ze als 
tweede dame en eerste veterane. Of 
de "Diagonale des Fous" op het 
eiland Reunion, een bergloop van 
150 kilometer over glibberige mod-
derpaden met een stijging van ruim 
9000 meter. Dat zijn zowat vier 
marathons, en intussen ook nog de 
Mount Everest beklimmen! 

 
Deze uitzonderlijke en inspi-
rerende dame vertelt ons 
alles over haar belevenissen 
in het ruige Canada met 
grootbeeld video en foto´s. 
Een verhaal als geen ander. 
 

 
John van Raak 

 

Vrijdag 18 februari:  
Jolanda Linschooten 

Café Bellevue, Chaam 
Aanvang 20:00 uur 

Iedereen is welkom en  
de toegang is gratis. 

 

Lezing: Into the White 
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V rijdag 18 maart is zeker een 
aanrader voor de filmers 

onder ons. De getalenteerde film-
maker René Roeken heeft al vele 
bekroningen ontvangen voor zijn 
films. Hij maakt niet alleen reis- 
en natuurdocumentaires, maar 
ook korte speelfilms en reportages 
over een veelheid van onderwer-
pen. 
 
Deze avond zal René enkele van 
zijn natuurfilms vertonen. Maar er 
is veel meer. Hij vertelt daarbij ook 
uitgebreid over het maken van zo´n 
film, over camerashots, het verhaal, 
de aanpak, de montage, de doel-
groep, statieven, de geluiden...... 
Kortom, hoe doe je dat nou, een 
interessante film maken? 

Het wordt een interactieve avond 
waarbij het publiek mede bepaalt 
welke films er vertoond worden. 
Onderstaand het keuzemenu: 
 
Nieuw leven na de witte donder 
Over de ongereptheid van Alaska. 
Veel voorkomende dieren worden 
aan u gepresenteerd. Centraal in 
deze film staat het gegeven hoe na 
vele duizenden jaren door ijs en 
sneeuw bedekt te zijn geweest, de 
natuur zich weer heeft ontwikkeld.  
 
Visitors of Brooks River 
Hier staat de zalmtrek centraal. Hoe 
dit unieke jaarlijks terugkerende 
verschijnsel door de bruine beren 
wordt beleefd komt in de film in al 
zijn facetten naar voren. 
 
Zygoptera 
Een verkenning in de tuinvijver. 
Een prachtige film over de levens-
cyclus van de waterjuffer, met 
mooie close-ups, macro opnamen 
en heel veel informatie. 
 
Het land van de Lemuren 
Het eiland Madagascar is uniek. 
Centraal in deze film staat het leven 

van de vele soorten Lemuren en 
hun specifieke biotoop. Ook de 
kwetsbaarheid van en de zorg 

rondom het leefgebied van de 
grootste lemuur, de “Indri-Indri” 
wordt in deze film belicht.  
 
Les coleurs de L’ile 
De kleurenpracht van de zeer diver-
se flora en fauna van Madagascar 
wordt op een bijzondere manier 
gepresenteerd. 
Behalve zeer deskundig is René 
ook een uiterst boeiende verteller. 
Dit belooft een zeer leerzame avond 
te worden! 

 
John van Raak 

Lezing: Filmen in de natuur 

Vrijdag 18 maart:  
René Roeken  

Café Bellevue, Chaam 
Aanvang 20:00 uur 

Iedereen is welkom en  
de toegang is gratis. 
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H et aantal e-mails dat naar 
mij werd opgestuurd, was 

minder dan afgelopen zomer, maar 
blijft nog steeds tamelijk groot. De 
rubriek “Uit de mailbox” bevat 
dan ook maar een deel van het 
werkelijk aantal berichten dat 
werd verstuurd. Ook onze zuider-
buren sturen regelmatig waarne-
mingen op, waarvan een aantal 
buiten het werkgebied van onze 
vereniging. 
De rubriek heet “Waarnemingen 
in de streek”. Opvallende waarne-
mingen uit de Belgische Kempen 
zullen hier ook worden vermeld. 
Heb je een leuke waarneming: 
blijf hem insturen zodat ook ande-
re leden mee kunnen genieten. 
 

Op 12 september werd een zeer 
grote groep boerenzwaluwen waar-
genomen van ca. 1500 ex. op de 
Bleeke Heide. Opvallend was ook 
de zeer late waarneming van twee 
boerenzwaluwen op 6 november op 
de Castelreesche Heide. Vanaf 7 
september verblijft al weer een 
slechtvalk op de Bleeke Heide en 
vanaf 3 oktober worden evenals 
vorig jaar weer twee slechtvalken 
gezien. Op de Bleeke Heide en de 
Castelreesche Heide zijn deze herfst 
wekenlang enkele grote zilverrei-
gers gezien. Het lijkt zo doodge-
woon tegenwoordig een waarne-
ming van een grote zilverreiger, 
maar ik moest in de beginjaren 80 
helemaal naar Spanje reizen om 
mijn allereerste grote zilverreiger te 
zien. De grote zilverreiger is een 
echte kosmopoliet die in grote de-
len van de wereld voorkomt en ik 
ben deze reiger dan ook op elk con-

tinent tegengekomen.  
Op 1 oktober werd een vuurgoud-
haantje gezien in de Chaamse Bos-
sen en vanaf 12 oktober zijn de 
klapeksters weer gezien op diverse 

plaatsen, zoals de Regte Heide, de 
Castelreesche Heide en de Strij-
beeksche Heide. Op 3 oktober werd 
een rode wouw gezien op de Strij-
beekse Heide en op de Bleeke Hei-

EEN (NIET ZO WILLE-
KEURIGE) GREEP UIT DE  

WAARNEMINGEN 

Waarnemingen in de streek 

visarend                   Foto: Paul Cools / www.nature-image.nl 

smelleken       Foto: Alexander Koenders / www.alexanderkoenders.nl 
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de, vermoedelijk ging het hier om 
dezelfde vogel.  
Op 7 oktober werd een purperreiger 
gezien in ’t Broek, een zeldzame 
waarneming in onze streek. Ik vind 
slechts een totaal van negen waar-
nemingen in mijn digitale archief 
(dateert van ca. 1970). 
De eerste toendrarietganzen meld-
den zich op 10 oktober op de 
Bleeke Heide en diezelfde dag werd 
hier ook een groep van 50 kolgan-
zen gezien. Opvallend is verder de 
waarneming van twee middelste 
bonte spechten op 15 september op 
het landgoed Valkenberg. 
 

Visarend 
In september werden diverse door-
trekkende visarenden gezien boven 
de Chaamse Bossen en de Castel-
reesche Heide. In totaal vind ik 26 
waarnemingen in mijn digitale ar-
chief voor de streek. De eerste 
waarneming dateert van 16 augus-
tus 1980 boven het Zwarte Goor. 
De visarend behoort tot de roofvo-
gels en eet vrijwel uitsluitend vis en 
is vooral bij beboste meren, rivieren 
of de zeekust te vinden. Visarenden 
vliegen over het wateroppervlak op 
zoek naar prooi die zich vlak onder 
het wateroppervlak bevindt. Op 
jacht naar vissen vliegt de visarend 
boven het water heen en weer. Zo-
dra hij een prooi ontdekt duikt hij 
met uitgestrekte klauwen het water 
in. Dikwijls duikt hij helemaal in 
het water om de prooi te kunnen 
vangen. Hij komt echter weer snel 
uit de golven te voorschijn. Hij 
schudt dan het water uit zijn veren 
en hij vliegt weg met de buitge-
maakte vis. 
De grootste vijand van de visarend 
is uiteraard de viskweker. De vis-
arend is praktisch over de gehele 
wereld te vinden.  
 
Smelleken 
Op 25 en 26 september werd een 

smelleken waargenomen op de Cas-
telreesche Heide. Tijdens voor- en 
najaar, maar ook tijdens de winter-
maanden wordt deze kleine valk 
aangetroffen in het werkgebied van 
Mark en Leij. De eerste waarne-
ming van de in totaal 117 uit mijn 
archief dateert van 20 december 
1975 op de Bleeke Heide. 
Het smelleken is de kleinste roofvo-
gel van Europa en is het makke-

lijkst te herkennen aan het vliegge-
drag: De vogel vliegt erg snel en 
vlak boven de grond. Op deze ma-
nier overrompelt de vogel de kleine 
vogels waaruit het belangrijkste 
voedsel bestaat. Soms ook wordt de 
prooi net zo lang achtervolgd totdat 
deze te vermoeid is om nog te ont-
komen. Smellekens broeden in het 
noorden van Europa, maar trekken 
in het najaar naar het zuiden. Hier-

kanoet             Foto: Adri de Groot / www.vogeldagboek.nl 

grote gele kwikstaart             Foto: Adri de Groot / www.vogeldagboek.nl 

BIJZONDERE 
WAARNEMINGEN 
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bij trekken de vogels soms ook 
door Nederland, waarbij enkele vo-
gels niet verder trekken maar in 
Nederland blijven overwinteren. 
Vooral langs de kust en in vochtige 
gebieden kunnen 's winters jagende 
vogels gezien worden. (foto pag. 
20) 
 
Kanoetstrandloper 
Op 10 september werd een eerste-
jaars kanoetstrandloper gezien in de 
Maaijen (Bleeke Heide). 
In totaal vind ik 31 waarnemingen 
van de kanoetstrandloper in mijn 
archief en praktisch elke waarne-
ming is gedaan op de Bleeke Heide 
in de maand mei. Alleen vorig jaar 
september werd er ook een gezien 
op de Bleeke Heide. Het broedge-
bied bevindt zich in de hoog-
Arctische gebieden op de schaars 
begroeide toendra’s en rond de ge-
hele Noordelijke IJszee. Daar kan 
men hem aantreffen in zijn zomer-
kleed met kanstanjerode onderde-
len. 's Winters is de vogel langs de 
kust te vinden. Het winterkleed is 
veel minder spectaculair. De vogel 
is dan grijs van boven, hoewel iede-
re veer is afgezet door een smal wit 
randje. Van onder is hij wit, de sna-
vel is donker en de poten donker-
groenig. Een goed kenmerk is een 
wat gestreepte flank.  
De vogel is op stranden en op 
droogvallende modder te vinden 
waarin hij met zijn snavel naar 
voedsel zoekt. De Kanoetstrandlo-
per komt bij duizenden voor in Ne-
derland en wel speciaal in het Wad-
dengebied en de Zeeuwse Delta. 
Vrijwel het gehele jaar kan hij wor-
den aangetroffen in de zoutwaterge-
bieden. In de trektijd worden ze 
soms ook in het binnenland gezien. 
(foto pag. 21) 
 
Grote Gele Kwikstaart 
In het najaar werden op diverse 
plaatsen grote gele kwikstaarten 
gezien, o.a. op de Bleeke Heide en 
de Castelreesche Heide. Mijn eerste 
waarneming was op 6 januari 1985 
op de Bleeke Heide. De grote gele 

kwikstaart is te vinden langs snel-
stromende beken. Langs de oevers 
en op stenen in het water zoeken 
deze vogels naar insecten. Daarbij 
wippen ze voortdurend de staart op 
en neer. In Nederland zijn snel stro-
mende beken vrij zeldzaam, de gro-
te gele kwikstaart is dan ook niet 
overal aan te treffen. De beste 
plaatsen om deze sierlijke vogels te 
vinden zijn de sprengen op de Ve-
luwe, allerlei aangelegde stromen in 
(landschaps)parken en langs de gro-
te rivieren. 's Winters bevinden ze 
zich bij lager gelegen water en aan 
de kust. De grote gele kwikstaart 
heeft een grijze rug en een gele 
buik. Mannetjes hebben 's zomers 
bovendien een zwarte keel. 
De grote gele kwikstaart is een wijd 
verspreide soort en tijdens mijn 
zeer recente reis naar de kleine Sun-
da eilanden in Indonesië heb ik de 
vogel diverse malen gezien.(foto 
pag. 21) 
 

Jan  Vermeulen op 10 september: 
Vandaag naar Bleeke Heide e.o. 
geweest: zwarte stern, twee tapui-
ten, paapje, drie roodborsttapuiten, 
vijf buizerds, twee torenvalken, 

zestien putters, patrijs, vijf kneus. 
De Maaijen o.a. kanoetstrandloper, 
buizerd, negen gele kwikstaarten. 
 
Jan Vermeulen op 13 september: 
Vanmiddag naar het Zwart Laag 
geweest: gezien o.a. dertien rood-
borsttapuiten, vijf paapjes, drie put-
ters, gekraagde roodstaart, drie "1e 
najaars" bonte vliegenvangers bij 
het enige bosje dat het Laag rijk is, 
blauwe reiger, buizerd, sperwer, 
torenvalk. 
 
Will Woestenberg op 14 septem-
ber: 
Vandaag liepen er twee wezeltjes 
achter elkaar aan over de oprijlaan 
van golfclub Nieuwkerk. 
 
Frank Degenaar op 15 september 
Bij de Bleeke Heide gisteren een 
zwarte stern. Jan, ook gingen er wel 
1000 boerenzwaluwen in de maïs 
slapen. Toen ben ik ’s morgens in 
alle vroegte teruggegaan en het was 
een fantastisch geluid toen alle 
wekkers van die zwaluwen zowat 
tegelijkertijd afliepen! 
 
Huub Don op 15 september: 
Aan de ingang van het Valkenberg 
vanochtend twee middelste bonte 
spechten, druk roepend.  
Broedgeval geweest....?? 

UIT DE MAILBOX 

wespendief        Foto: Jeanet de Jonge 
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Jeanet de Jonge op 19 september: 
Ruim twee dagen heb ik een wes-
pendief in mijn tuin gehad op het 
Eldoradopark. Ik wist eerst niet wat 
het was, dacht een ruigpootbuizerd. 
Dat heb ik op de site van waarne-
ming.nl gezet en kreeg gelijk een 
mail, dat het een wespendief zou 
zijn en of ik het wilde veranderen. 
Ik kreeg ook een mail van iemand, 
die vroeg of ik wilde mailen als hij 
de andere dag er nog zat. De andere 
morgen was hij er weer. Die man 
kwam helemaal uit Medemblik. 
Ook twee mannen uit de buurt van 
Leiden.  
Maar de vogel kwam niet meer in 
de tuin. Cirkelde nog wel boven in 
de lucht. Die vier mannen hebben 
de hele middag zitten wachten, voor 
niets. Ik was er al achter gekomen 
dat er een wespennest in de tuin zat 
en dat was helemaal uitgegraven. Ik 
ben lid van de fotowerkgroep van 
Mark en Leij, dus ik heb verschil-
lende foto's gemaakt vanaf een paar 
meter door het raam. De foto's zijn 
niet van een hele goede kwaliteit, 
maar ik voeg er toch een bij deze 
mail.  
De data dat deze vogel hier was 
zijn: 16, 17 en 18 september (foto 
pag. 22). 

veel wintertalingen, smienten en 
wulpen 
 
Jan Vermeulen op 1 oktober: 
Vanmorgen naar Chaamse Bossen 
geweest in de buurt van het Putven. 
Gezien o.a. visarend boven water 
langs Huisdreef (was zo weg), zes 
buizerds, ma. vuurgoudhaan, vr. 
kleine bonte specht, ma. zwarte 
specht, zeven grote bonte spechten, 
dodaars (Putven), zes boomklevers, 
twee kuifmezen. 
Vanmiddag Hondsdonk: twee ijsvo-
gels langs het meer, twee buizerds, 
boomkruiper, zes boomklevers en 
diverse reeën. 
 
Johan Schaerlaeckens op 1 okto-
ber: 
Gisteren vijfentwintig kolganzen en 
zes rietganzen op de Bleeke Heide. 
Gezien de schuwheid waarschijnlijk 
wilde vogels, dus geen overzo-
meraars. Ook bij "Vroege Vogels" 
is een influx van kolganzen gemeld. 
In het beekdal een grote zilverreiger 
maar die kom je tegenwoordig 
overal tegen. Ongelooflijk hoe deze 
soort zich in enkele jaren verspreid 
heeft. Of het nu Oost- of Zuid-
Europa is, je ziet hem overal. Ver-
der trek van graspiepers en veld-
leeuweriken. Leuk waren ook drie 
groepjes (drie tot vijf exx.) paapjes. 
En ... natuurlijk de onvermijdelijke 
slechtvalk. Ook vloog er een gekke 
buizerd rond met een witte stuit en 
een visarendkop. 
 
Ad Jansen op 6 oktober: 
Jan gisteravond, juist voor het 
maaien van de maïs vloog een juve-
niele bruine kiek langs de achter-
kant van mijn tuin te Ulicoten. 
 
Johan Schaerlaeckens op 7 okto-
ber: 
Vandaag rondje Chaam met Vital: 
Op de Bleeke heide één groep van 
eenentwintig patrijzen (mijn groot-
ste ooit). In het beekdal veertien 
bonte strandlopers (w.s. dezelfde 
groep als Jan). In het reservaat 
groep van twintig goudplevieren, 

Johan Versmissen op 21 septem-
ber: 
Vanmiddag omstreeks 15.30  zag ik 
vier buizerds in thermiek overtrek-
ken, een goed half uur later trok er 
een kraanvogel over. Dit alles in 
Baarle. 
 
Will Woestenberg op 23 septem-
ber: 
Tegen het vallen van de avond 
kreeg ik een telefoontje van Jan 
Bernaerts dat er zes ooievaars zaten 
op de silo bij de Boerenbond in 
Alphen. Ik ben gaan kijken en trof 
naast de zes exemplaren nog een 
ooievaar aan op het dak van de 
Boerenbond en nog één bovenop de 
zendmast op het industrieterrein. 
 
Henk Laarhoven op 1 oktober: 
Vandaag, 1 oktober, op de Bleeke 
Heide de eerste kol- en toendrariet-
ganzen van dit najaar. 50 kolgan-
zen, tien toendrarietganzen en 50 
grauwe ganzen. Ik zag ze nog niet 
eerder zo vroeg in het jaar. 
Verder een juveniele slechtvalk 
(ook de eerste van dit najaar), tien 
bonte strandlopers, een tapuit en 
twee roodborsttapuiten. Zeer hoog 
trokken geregeld roofvogels over 
voornamelijk buizerds. Ook al vrij 

grote zilverreiger           Foto: Jan Korebrits 
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Jan Korebrits op 30 november: 
Het is al weer een hele tijd geleden 
dat ik, als lid van Mark en Leij, 
meldingen van waarnemingen op-
stuurde. Nu was ik op maandag 15 
november rond 10.00 uur ‘s mor-
gens in het Markdal aan het fietsen 
en ik zag voorbij de Bieberg, ter 
hoogte van Ulvenhout, een grote 
zilverreiger (alleen) in de onderge-
lopen graslanden van het Markdal 
staan. Ik had niet mijn beste camera 
bij me, maar op bijgaande foto is ie 
toch redelijk herkenbaar, ondanks 
de grote afstand en het hevig inzoo-
men. (foto pag. 23) 
 
Ghislaine Mermans op 2 decem-
ber: 
Zojuist op de terugweg van een 
wandeling met de hond, zag ik vos 
oversteken van de dichte bebossing 
over het fietspad richting Putven. 
Waarschijnlijk om daar een gans te 
gaan verschalken.   
Ook op donderdag 18 november 
heeft mijn schoonzoon een vos over 
zien steken op de Meerleseweg 
richting de Bleeke Heide. 
 

 
Jan Vermeulen 

het ontbijt met de verrekijker op 
tafel. Van alle kanten kwamen de 
ganzen aangevlogen: kollen en riet-
ganzen. Zeker een vijfhonderdtal 
streken neer voor ons huis op de pas 
gemaaide maïsvelden. Een prachtig 
gezicht. Opeens ontstond er een 
hevige onrust onder de vele ganzen, 
houtduiven, spreeuwen enz. en za-
gen wij een slechtvalk laag over de 
akkers aanvliegen. Als klap op de 
vuurpijl (als kers op de taart?) 
streek de majestueuze vogel neer op 
een van de paaltjes langs het 
stroompje de Bremer, juist voor ons 
huis.  
We hebben de koffie koud laten 
worden.... 
 
Henk Laarhoven op 31 oktober: 
Vanmiddag (31-10) op het Osse-
goor een vrouwtje brilduiker. Te-
vens daar vier slobeenden, twee 
kuifeenden, een wintertaling en zes 
dodaarzen. Bij ons huis nog een 
atalanta en twee dagpauwogen. 
Al zeker twee weken roept in onze 
tuin elke nacht de bosuil. 
 
Erik Rijnen op 6 november: 
De boerenzwaluwen trekken dit jaar 
nog erg laat door. Vanmiddag kwa-
men twee exemplaren over het 
moeras van Kolonie: mijn eerste 
novemberwaarneming van de soort 
in deze contreien. 

ook groepen wulpen. Uiteraard kol- 
en rietganzen. Slechtvalk zat in zijn 
roestboom. In 't Broek purperrei-
ger, gezien samen met Mans de 
Jong. Hier, naast atalanta's en dag-
pauwogen, ook nog een kleine vos. 
 
Frank Degenaar op 7 oktober: 
Ik heb ook een rondje Chaam ge-
daan maar dan voor paddenstoelen. 
Was uitermate goed, zie de waarne-
mingen site op de M&L-website. In 
de staatsbossen twee zingende 
boomleeuweriken en verder veel 
sijzen en kepen. Ook veel goudvin-
ken. 
 
Jan Vermeulen op 25 oktober: 
Vanmiddag met Huub Don nog 
wandeling gemaakt op Bleeke Hei-
de o.a. gezien: grote zilverreiger, 
blauwe reiger, twee slechtvalken, 
torenvalk, sperwer, vijf buizerds, 
300 kolganzen, 40 toendrarietgan-
zen, twee patrijzen, negen goudple-
vieren, tweeëntwintig veldleeuweri-
ken, mandarijneend, 40 wulpen, 
600 kieviten. 
 
Huub Don op 25 oktober: 
Zojuist nog een Klapekster op de 
Strijbeekse Hei aan het wandelpad. 
(het zijn rotbeesten, ik weet het...). 
 
Ad Jansen op 30 oktober: 
Hallo Jan, vanmorgen zaten wij aan 

In deze rubriek zijn de waarne-
mingen tot en met 2 december 
2010 verwerkt. 
Met dank aan allen die de moei-
te namen hun waarnemingen 
door te geven. Iedereen kan zijn 
waarnemingen, liefst via e-mail, 
doorgeven aan: 

Jan Vermeulen 
Bredaseweg 14  
4861 AH Chaam  

 E-mail: jem.vermeulen@wxs.nl 

Tel.: 0161 491327 
                   SMS: 06 5160 4190 

purperreiger            Foto: Adri Hoogendijk / www.sdgpictures.nl 
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Fotowerkgroep Mark & Leij 

Deze en vele andere foto’s zijn 
te zien op de website van 

Mark & Leij 
www.markenleij.nl 

(doorklikken naar fotowerkgroep) 

Henk Blaauw 

Elien de Raat 

Martha Wildhagen 

Anneke Marteijn 

Jeanet de Jonge 
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de Nederland. Die belevenis, dáár 
gaat het om in ‘de nacht van de na-
nacht’ wandeling. Het is het anders 
beleven van je omgeving, door 
meer op je zintuigen af te gaan, 
zoals horen, voelen, ruiken, etc. 
Struinen dwars door het bos langs 
een touw, geeft ook een bijzondere 
belevenis. Voorzichtig voelend met 
je handen en voeten vind je je weg 
over greppels of takken op de route 
langs het touw. Heb geen haast, 
vertrouw op al je zintuigen en je 
komt er gewoon is de slogan. 
  
Na twee uur wandelend, struinend 
door het bos komen de groepen 
terug bij de Steengroeve en verwar-
men en verwennen zich lekker aan 
de vuurkorven met een glas warme 
chocolademelk in de handen. Ge-
zellig wordt er nagekletst over de 
belevenissen of men gaat nog even 
kijken naar de opgezette dieren uit 
het bos die opgesteld staan. Er is 
een heel geslaagde wandeling mo-
gelijk gemaakt door Staatsbosbe-
heer, dank allen.  
Kom vaker het bos beleven of kom 
volgend jaar ook deze tocht bele-
ven. Het is een echte aanrader. 

  
 
 
 

Staatsbosbeheer  
Marijke Timmermans 

Vrijwilligster / IVN natuurgids 

S pannend, ja heel spannend, is 
het om in het avonddonker te 

lopen en dan nog wel in een bos. ’s 
Middags regent het nog, maar te-
gen de avond trekt de lucht open 
en is er een heldere hemel. Geen 
wonder dat maar liefst 70 kinderen 
en volwassenen klaar staan voor 
de wandeling met de boswachters. 
Het is één van de mooiste avonden, 
inclusief de prachtige sterrenhe-
mel bij de Ossengoor plas, in het 
Chaamse bos. 
  
Vol verwachting stappen twee groe-
pen met kinderen en volwassenen 
onder leiding van de boswachters 
vanaf de Steengroeve in Chaam het 
bos in. De dennen en sparrenbomen 
maken het hier lekker donker. Onze 
ogen moeten wennen aan het don-
ker, maar na een tijdje ervaren ve-
len dat er nog heel wat te zien en te 
beleven is in het donkere bos. De 

regen van de laatste dagen heeft 
gezorgd dat de paden vol plassen 
staan. Heel spannend in 
’ganzenpas’, lopend achter elkaar, 
nog net zichtbaar achter de bos-
wachter, die onderweg vertelt over 
de geschiedenis van het Chaamse 
bos, de plannen en de dieren die 
erin zitten. Het pad loopt onder an-
dere over een soort dijk in het ge-
bied dat weer onderwater gezet 
wordt. Door met de zaklamp over 
het water en de staande dode bomen 
te schijnen, ontstaat een mysterieus 
gevoel, vooral als je op de achter-
grond de bosuil hoort roepen. 
  
Bij de Ossengoorplas aangekomen 
is het de tijd om naar de sterrenhe-
mel te kijken. Langzaam zijn meer 
sterren zichtbaar geworden en blijkt 
dat de hemel vol sterren staat. Een 
belevenis die bijna niet meer moge-
lijk is in het volgebouwde, lichten-

Nacht van de Nacht wederom succesvol 
Struinen in écht donker in het Chaamse bos 

Na de spannende wandeling konden alle deelnemers bij de Steengroeve genieten van 
de warme chocolademelk, maar voor sommigen was dat vooral genieten van de 
‘spannende’ vuurkorf onder het toeziend oog van Marcel Douma.  
Foto: Riet Pijnappels 
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N a de ledenvergadering, die 
weer door veel te weinig 

mensen bezocht werd, hield Frans 
van Zijderveld namens Natuurmo-
numenten een dialezing. Het was 
22 oktober en Frans toonde ons 
vele sfeerbeelden van de 100.000 
hectare natuur die Natuurmonu-
menten rijk is. Ook toonden de 
dia’s vele gezellige activiteiten die 
Natuurmonumenten verspreid in 
het jaar organiseert. Frans schoot 
heen en weer tussen verschillende 
natuurgebieden en zoomde vooral 
in op West-Brabant. 
 
Activiteiten 
De 100.000 hectare natuur van Na-
tuurmonumenten, strekt zich uit 
over 360 gebieden in Nederland. 
Het team West-Brabant telt zeven 
boswachters. Ze zijn nu ruim twee 
jaar actief met de jeugd. Enkele 

keren per jaar is er een natuurexpe-
ditie voor de jeugd. De ouders doen 
al snel even fanatiek mee. Zo is er 
jaarlijks een kampvuurtocht. Het 

zag er spannend uit. Het wilgen-
knotten in het Broek is voor vol-
wassenen net als de fotoworkshop 
en de nachtzwaluwexcursie.  

Terugblik: lezing Natuurmonumenten 

Angorahoeve, monumentaal pand landgoed Oude Buisse Heide, Achtmaal 

leerlingen maken tijdens maatschappelijke stage uitkijkpunt in ‘t Broek 
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Landgoederen 
We zagen dia’s van de Brabantse 
Wal en de grensoverschrijdende 
Kalmthoutse heide, waar een ven 
verdroogd is door drinkwateront-
trekking. We zagen de theekoepel 
op landgoed de Oude Buissche hei-
de. Dia’s van landgoed Oosterheide 
en de landgoederenzone rond de 
Chaamse beek en Chaamse weg. In 
de Lange Maten heeft Natuurmonu-
menten eigen vee: het Drents heide-

schaap. Sinds dit jaar is er een vrij-
willige schaapsherder. De schapen 
gaan ook richting de oude Buissche 
heide.  
 
Bomen 
Bij Roosendaal ligt de een hectare 
kleine Tolbergse schuurkapel. Kwa-
de Hoek ligt buitendijks op Goeree 
Overflakké. Bij Woensdrecht staan 
de twaalf apostelen. Dit zijn beu-
ken. Het landgoed Visdonk bij 

Roosendaal is een jong landgoed. 
Afwisselend vind je er heide, bos 
en landbouwgronden. Op landgoed 
Oosterheide vind je een verschei-
denheid aan boomsoorten. 
 
Ortolaan 
Al jaren probeert Natuurmonumen-
ten de Ortolaan terug te krijgen, 
maar dat is nog niet gelukt. De Or-
tolaan vraagt om een gevarieerd 
kleinschalig landschap met bos en 
kruidenrijke akkertjes. Natuurmo-
numenten wisselt zaden voor en 
kennis over de akkertjes uit met 
Duitsland. 
 
Ledenvergadering 
Er mogen volgend jaar best wat 
meer mensen naar de ledenvergade-
ring komen. Het duurt maar een 
half uurtje en daarna is er een leuke 
lezing. Het bestuur steekt veel vrije 
tijd in onze vereniging, dan kunnen 
wij toch wel één keer per jaar naar 
de ledenvergadering komen en inte-
resse tonen voor hun inspanningen? 

 
 

Sandra Reijnders 
Foto’s: Frans van Zijderveld 

Beukenlaan landgoed Visdonk, Roosendaal 

   

Loonse en
 Loonse en
   

Drunense Drunense   

duinenduinen  

Op zondag Op zondag   
9 januari 2011 9 januari 2011   

gaat Mark & Leij gaat Mark & Leij   
wandelen in de wandelen in de   

  
  
  
  
  
  

Deelname staat open Deelname staat open 
voor iedereen. voor iedereen.   

Vertrek om Vertrek om 08.3008.30  uur uur   
vanaf Café Bellevuevanaf Café Bellevue  

De redactie van de nieuwsbrief  
Mark & LeijMark & Leij  

wenst u fijne feestdagen 
 en een gezond, voorspoedig  

en natuurlijk  

20112011  
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ermee op. Allan bevond zich op dat 
moment in Wit-Rusland en had een 
afstand van 1.500 kilometer afge-
legd. In vogelvlucht bevond hij zich 
800 kilometer van het ouderlijke 
roedel. 
Redactie: de afstand tussen de 
Duitse reproducerende wolvenroe-
dels en Nederland is veel minder 
dan 800 km. Er liggen wel veel 
meer snelwegen. 
Bron: “Zoogdier, zomer 2010” 
 
 
 
 
Snelweg kan einde betekenen 
voor de Serengeti 
Als de Tanzaniaanse regering haar 
plannen doorzet en een snelweg 
door het Serengeti wildpark aanlegt, 
is dat desastreus voor de Serengeti, 
een van de weinig overgebleven 
unieke ecosystemen, stellen des-
kundigen. Maar Tanzania is vastbe-
sloten. Sinds de Tanzaniaanse presi-
dent plannen ontvouwde voor de 
aanleg van de weg, is er wereldwijd 
een stroom van kritiek ontstaan. Ze 
wijzen op de ingrijpende gevolgen 
van soortgelijke wegen in andere 
wildparken. De migratie van dieren 
kwam tot stilstand en veel dieren 
werden doodgereden of gevild door 
stropers die het park sneller konden 
bereiken en weer sneller konden 
wegkomen. 
De Serengeti is ongeveer zo groot 
als Nederland en wordt jaarlijks 
bezocht door meer dan honderddui-
zend toeristen. Die zorgen voor mil-
joenen dollars aan inkomsten. 
Vooral de 'grote migratie' van an-
derhalf miljoen gnoes, zebra's en 
gazellen, die ieder jaar in de herfst 
plaatsvindt, trekt veel toeristen en 
documentairemakers uit de hele 
wereld. De inkomsten van het toe-
risme gaan grotendeels naar de 
staat. De corruptie zou groot zijn. 
De lokale bewoners profiteren er in 

I n deze rubriek worden opmer-
kelijke, actuele feiten en ge-

beurtenissen op het gebied van 
milieu, natuur, landschap en cul-
tuurhistorie weergegeven. 
 
Duitse wolf loopt 1500 kilometer 
In de Oost-Duitse regio Lausitz 
hebben in 2009 5 roedels wolven 
jongen groot gebracht. Om meer te 
weten te komen over de verplaatsin-
gen bij jonge wolven, werden begin 
2009 drie Duitse eenjarige dieren 
gevangen en van een gps-
halsbandzender voorzien. Een van 
deze wolven, Allan, maakte een 
hoogst opmerkelijke reis. 
Op 23 april 2009 ging hij op pad. 
Hij stak in Duitsland de A 15 over 
en liep naar Polen, waar hij, na 600 
km, flinke rivieren als de Oder en 
de Wisla overstak. Hij liep door 
naar het oosten van Polen en stak 
op 30 juni de grens met Wit-
Rusland over. Deze grens is herme-
tisch afgesloten met hekwerken en 
constante bewaking. Een grens die 
hij desondanks zes keer zou passe-
ren. Al snel keerde Allan terug naar 
Polen om zich nog eens drie weken 
op te houden in het bosgebied van 
Augustow. Dan besloot hij om te-
rug te keren naar Wit-Rusland om 
vervolgens een week later de grens 
met Litouwen over te steken. De 
volgende maanden bracht hij door 
in het grensgebied tussen Litouwen 
en Wit-Rusland. 
Begin december hield de zender 

ieder geval nauwelijks van. Hier 
ligt misschien wel de kern van het 
probleem.  
Bron: www.ED.nl 
 
 
 
 
Limburgse oehoes bezwijken aan 
pcb 
In Limburg zijn nu al drie oehoes 
gevonden die een dodelijke dosis 
pcb in hun lijf hadden. Een onder-
zoek met gezenderde vogels moet 
duidelijk maken waar deze vogels 
hun voedsel vandaan halen, en waar 
zij dus al dit gif oppikken. 
PCB's zijn stoffen die tot enkele 
tientallen jaren geleden werden ge-
bruikt, o.a. in koelvloeistof en als 
isolator in transformatoren. Omdat 
pcb zo giftig is, is het gebruik ge-
stopt. Maar pcb is ook hardnekkig. 
De stof breekt zo slecht af dat er 
nog steeds pcb's in het milieu zitten. 
Vooral dieren aan de top van een 

voedselketen stapelen het spul op in 
hun vetweefsel. Een berucht voor-
beeld zijn de ijsberen, die veel zee-
honden eten, die op hun beurt veel 
vette vis eten die de pcb's uit het 
milieu oppikken. Met de oehoe heb-
ben we nu onze eigen 'ijsbeer'. De 
uil eet egels, die wormen eet, die 
pcb's uit de grond opnemen. De 
dramatische consequentie: oehoe's 
in Limburg worden niet oud. Dank-
zij de pcb's zit er dus een rem op de 

Uitgelicht 

wolf      Foto: www.biopix.nl 

oehoe      Foto: www.biopix.nl 
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verspreiding van oehoes over de 
rest van Nederland. 
Bron: Nieuwsbrief “Vroege Vo-
gels” 
 
 
 
 
Premier Poetin belegt top over 
Siberische tijger 
De heerser van de taiga dreigt uit te 
sterven. Stroperij en houtkap heb-
ben het aantal Siberische tijgers in 
het oosten van Rusland tot 450 
doen dalen. Wereldwijd leven er 
nog maar 3200 tijgers, terwijl de 
populatie een eeuw geleden uit 
100.000 dieren bestond. Premier 
Poetin heeft een speciale vierdaagse 
top belegd om de grootste kat ter 
wereld te redden. Eind november 
kwamen specialisten en regerings-
leiders bijeen. Een ontwerpbesluit 
voorziet erin dat de landen waar de 
tijger voorkomt, proberen het aantal 
exemplaren tot 2022 te verdubbe-
len. Andrej Koesjlin, die bij de We-
reldbank verantwoordelijk is voor 
de bescherming van de tijger, deel-
de half november al mee dat er 350 
miljoen dollar (256 miljoen euro) 
geblokkeerd zou worden over een 
periode van vijf jaar voor de finan-
ciering van het actieplan dat tijdens 
de bijeenkomst goedgekeurd zal 
worden. 
Bron: www. Metrotime.be 

 
 
‘s Werelds meest geïsoleerde 
stam bedreigd door stropers 
Stropers die het gemunt hebben op 

de visrijke wateren rondom de Indi-
ase Andaman eilanden vormen een 
gevaar voor de meest geïsoleerde 
volksstam in de wereld. 
In de afgelopen weken zijn meer 
dan honderd illegale vissers uit Bir-
ma gearresteerd. Veertien van hen 
visten voor de kust van het eiland 
Noord-Sentinel, waar de Sentinele-
zen leven. Deze volksstam jaagt 
iedereen weg die hun eiland pro-
beert te benaderen. In 2006 hebben 
zij twee vissers om het leven ge-
bracht. 
Stropers uit de omgeving en uit Bir-
ma brengen ook het voortbestaan 
van de Jarawa in gevaar. Deze 
volksstam onderhoudt pas sinds 
1998 contacten met buitenstaan-
ders. In 2008 kwamen een Indiase 
stroper en een Jarawa-man om het 
leven tijdens een gewelddadig inci-
dent in het reservaat van de Jarawa. 
Stropers vangen schildpadden en 
duiken naar zeekomkommers die 
vooral op de Chinese markt veel 
opbrengen. Ook jagen ze op wild in 
het reservaat van de Jarawa. 
De Jarawa en de Sentinelezen zijn 
jagers-verzamelaars en diefstal van 
vis en wild op hun grondgebied 
vormt een bedreiging voor hun 
voedselvoorraden. Met de aanwe-
zigheid van stropers neemt ook de 
kans toe dat algemeen voorkomen-
de ziektes worden overgedragen 
aan de inheemse bevolking. 
De Jarawa en de Sentinelezen heb-
ben 55.000 jaar op de Andaman-
eilanden geleefd, maar er kan een 
eind komen aan hun voortbestaan 
als de invasie van hun grondgebied 
zo doorgaat. 
Bron: survivalinternational.nl 
 
 
 
 
Boomkikkers hebben de wind 
mee 
Het gaat goed met de streng be-
schermde boomkikker in Neder-
land. Het grasgroene paradepaardje 
onder de kikkers liet tot het begin 
van de jaren 90 een dramatische 

daling zien, maar is sindsdien aan 
een ware opmars bezig. De laatste 
cijfers tonen aan dat het aantal 
boomkikkers spectaculair stijgt. 
Rond 1990 waren tal van populaties 
verdwenen en de kleine groepjes 
overgebleven dieren waren vaak op 
een enkele poel aangewezen. Vanaf 
de jaren 80 kwam er door provinci-
ale actieplannen en het landelijke 
boomkikker beschermingsplan veel 
aandacht voor het herstellen en aan-
leggen van poelen en het omringen-
de heggenlandschap. Inmiddels zijn 
er vele honderden specifieke boom-
kikkerpoelen in Nederland aange-
legd, waarvan ook andere amfibie-
ën en libellen profiteren. Door goed 
te kijken naar de laatste goede plek-
ken in Nederland en het nabije bui-
tenland is een recept ontstaan om te 
komen tot succesvol herstel van 
leefgebieden. 
Redactie: In het dal van ’t Merkske 
werden vorig jaar boomkikkers uit-
gezet. In ’t Broek zullen ze volgend 
jaar uitgezet worden. Sinds 1980 
kunnen we straks in onze eigen 
streek weer genieten van het 
‘gekekker’ van boomkikkers.  
Bron: Nu.nl/wetenschap 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voor u samengesteld door 
Johan Schaerlaeckens 

Siberische tijger      Foto: www.biopix.nl 

boomkikker       Foto: Wim Dumont 
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Monique van den Broek 

 0161-491445 

Henk Cornelissen 
 013-5082355 

  
Cees Damen 

 013-5081928 
 
Wim Dumont 

 06 40120592 

Pieter van Eil 
 076-5656140 

 
Dick Klees  

 0161-493170 
  
Sjef Langeveld 

 06-20600202 
 
Joost van den Ouweland 

 0161-491608 

Jacolien Plugge 
 0161-492035 

 
John van Raak 

 06-30335917 
  
Jeroen Stoutjesdijk 

 076-5294769 
 
Trees Tolenaar 

 06-81787158 

Frans Vermeer 
 013-5079609 

 
Jan Vermeulen 

 0161-491327 
 
Martha Wildhagen 

 0161-491801 
 
  
  

WERKGROEPEN 
 werkgroepen@markenleij.nl 

  

Coördinator: Jeroen Stoutjesdijk 

Werkgroep FOTOGRAFIE 
 fotografie@markenleij.nl 

  

Coördinator: Martha Wildhagen 

Werkgroep VOGELS 
vogels@markenleij.nl 

  

Coördinator: Cees Damen 

Commissie EXTERNE CONTACTEN 
 extern.contact@markenleij.nl 

  

Coördinator: Sjef Langeveld 
 

Trees Tolenaar 
Pieter van Eil 

Jeroen Stoutjesdijk 
Frans Vermeer 

Werkgroep AMFIBIEEN & VISSEN 
 kikkers@markenleij.nl 

  

Coördinator: Jeroen Stoutjesdijk 

Werkgroep VLINDERS 
 vlinders@markenleij.nl 

  

Coördinator: Frans Vermeer 

Werkgroep ZOOGDIEREN 
 zoogdieren@markenleij.nl 

  

Coördinator: Dick Klees  

Werkgroep BOMEN 
 bomen@markenleij.nl 

 

Coördinator: Henk Cornelissen 

Werkgroep PLANTEN 
  

Coördinator:  Vacant 
(werkgroep inactief) 

Werkgroep WERKDAGEN 
 werkdagen@markenleij.nl 

  

Coördinator: Pieter van Eil 

DAGELIJKS BESTUUR 
 bestuur@markenleij.nl 

  

Voorzitter: Sjef Langeveld 
 voorzitter@markenleij.nl 

Secretaris: Jacolien Plugge 
 secretaris@markenleij.nl 

Penningmeester: Cees Damen 
 penningmeester@markenleij.nl 

  

 
BESTUURSLEDEN 

 bestuursleden@markenleij.nl 
Jan Vermeulen; Jeroen Stoutjesdijk;  

Pieter van Eil; Monique van den Broek;  
Martha Wildhagen; Trees Tolenaar 

  

  

REDACTIE NIEUWSBRIEF  
redactie@markenleij.nl 

  

Eindredactie en lay-out: Wim Dumont 
 

John van Raak 
Joost van den Ouweland 

Jan Vermeulen 
Sandra Reijnders 

Activiteitencommissie 
 activiteiten@markenleij.nl 

  

Coördinator: Jan Vermeulen 
 

 John van Raak 
Monique van den Broek  

Martha Wildhagen 
    

Organigram natuurvereniging Mark & Leij 2010 - 2011 

LEDENADMINISTRATIE 
 ledenadmin@markenleij.nl 

Wim Dumont 
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sinds 1865 een begrip 
café-restaurant  

Bellevue 
Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam 

 0161 491215 

24 
COLOFON 

De "Mark & Leij Nieuwsbrief" is het verenigingsblad van de natuur-
vereniging Mark en Leij en verschijnt 4 maal per jaar. 
Overname van artikelen is enkel toegestaan na toestemming van de 
redactie. 
 
oplage:   430 exemplaren  
redactie:  Jan Vermeulen, Joost van den Ouweland,  
  John van Raak, Sandra Reijnders, Wim Dumont 
eindredactie  
en layout:  Wim Dumont (redactie@markenleij.nl) 
reproductie: Drukkerij Em. De Jong b.v. 

NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ 
 

De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na: 
 
 

• Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur- en 
cultuurhistorische waarden van het landschap in en rond het 
gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle, in de 
ruimste betekenis. 

 
• Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit ge-

bied voor mensen, flora en fauna en het historisch erfgoed. 
 
• Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschaps-

waarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden en 
kennis onder een zo breed mogelijke bevolking. 

 
individueel lidmaatschap:  € 12,- per jaar.
gezinslidmaatschap:  € 16,- per jaar. 

 
 
 
 
 
 

Aanmelding telefonisch of schriftelijk bij het secretariaat. 
 

voorzitter: Sjef Langeveld, Chaam 
secretaris: Jacolien Plugge-Schamle, Chaam 
penningmeester: Cees Damen, Alphen 
secretariaat: Postbus 24, 4860 AA Chaam 
  tel. 0161 492035 
  E-mail: secretaris@markenleij.nl 
 

 
Bankrekening 10.46.68.296, Rabobank Chaam, ten name van 
Natuurvereniging Mark en Leij. 

 
Website : www.markenleij.nl  
E-mail  : info@markenleij.nl  
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