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Veel ditjes en datjes deze 

keer, iets dunner dan an-

ders, maar wel een hoog 

Mark en Leij gehalte:  

diverse oproepen, lezingen, 

bestuurszaken en info van 

binnenuit. 
 

In dit nummer vind je  

verder:  
 

“The ghost of the mountains” 

(Jan Vermeulen) 

 

“Terugmelding uit Colombia” 

(Sandra Reijnders) 

 

“Mark&Leij Quiz” 

(Joost van den Ouweland) 

 

“Markdal Bericht” 

(Sandra Reijnders) 

 

“Nieuwtje van de  

werkgroep foto’s” 

(Marth Wildhagen) 

 

en ook de gebruikelijke rubrie-

ken van: 

Jan Vermeulen,  

Sandra Reijnders, 

Dick J.C. Klees en 

Frans Vermeer 

N a de succesvolle vogelcursus in 2011 en de zoogdiercursus vorig 

seizoen gaat Mark en Leij in samenwerking met Natuurpunt Edu-

catie een vlindercursus organiseren. De cursus bestaat uit twee delen. In 

het eerste deel van de cursus, ingepland in mei, worden de dagvlinders 

behandeld. In het tweede deel, ingepland in september, komen de nacht-

vlinders aan bod. Ieder cursusdeel bestaat uit twee theorielessen en een 

excursie.  

 

Subsidie 

We hebben voor deze cursus een subsidie aangevraagd bij "Groen en Doen". 

“Groen en Doen” is een programma van het ministerie van EL&I om vrij-

willigerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en ‘groen in de 

stad’ te ontwikkelen en te stimuleren. Op 1 december viel de goedkeuring 

bij Mark en Leij in de bus. De subsidie is dus toegekend. 

 

Charisma 

Dagvlinders zijn zonder twijfel de meest populaire en geliefde insecten. 

Door hun schoonheid en elegantie hebben ze charisma. Al lang worden dag-

vlinders verzameld (vroeger op speld, tegenwoordig op digitale foto) of die-

nen als "natuurlijk" speelgoed voor kinderen die er achteraan hollen of rup-

sen opkweken. Wie houdt er niet van vlinders? Wie een beetje oog voor de-

(Vervolg op pagina 3) 

Gehakkelde aurelia                                                                        Foto: Wim Dumont 

Vlindercursus WinterWinter  
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Natuuragenda 
 activiteit  onderwerp  spreker  organisatie  lokatie aanvang vertrek 

december

9 zondag excursie wandelen Baarle -- Henk veld 9:30 loswal Baarle

14 vrijdag lezing natuur in Siberië Tom Snoeckx WG activiteiten Bellevue 21:00 --

16 zondag onderzoek inventarisatie vissen -- WG amfibieën veld 9:30 marktplein Chaam

20 donderdag bijeenkomst fotogroep -- WG fotografie Bellevue 19:30 --

22 zaterdag excursie wandeling fotogroep -- WG fotografie veld WG WG

29 zaterdag werkdag werkdag -- Pieter veld 9:00 marktplein Chaam

30 zondag onderzoek vogelwandeling Alphen -- WG vogels veld 9:30 bijenhal Alphen

januari

11 vrijdag quiz nieuwjaarsquiz M&L quizteam WG quiz Bellevue 20:00 --

13 zondag excursie wandelen Baarle -- Henk veld 9:30 loswal Baarle

17 donderdag bijeenkomst fotogroep -- WG fotografie Bellevue 19:30 --

19 zaterdag excursie wandeling fotogroep -- WG fotografie veld WG WG

20 zondag onderzoek inventarisatie vissen -- WG amfibieën veld 9:30 marktplein Chaam

26 zaterdag werkdag werkdag -- Pieter veld 9:00 marktplein Chaam

27 zondag onderzoek vogelwandeling Alphen -- WG vogels veld 9:30 bijenhal Alphen

februari

10 zondag excursie wandelen Baarle -- Henk veld 9:30 loswal Baarle

17 zondag onderzoek inventarisatie vissen -- WG amfibieën veld 9:30 marktplein Chaam

21 donderdag bijeenkomst fotogroep -- WG fotografie Bellevue 19:30 --

22 vrijdag lezing wintersprokkels Wim Veraghtert WG activiteiten Bellevue 20:00 --

23 zaterdag excursie wandeling fotogroep -- WG fotografie veld WG WG

23 zaterdag werkdag werkdag -- Pieter veld 9:00 marktplein Chaam

24 zondag onderzoek vogelwandeling Alphen -- WG vogels veld 9:30 bijenhal Alphen

maart

3 zondag excursie winter- of lentewandeling Joost van den Ouweland WG activiteiten veld 9:00 marktplein Chaam

10 zondag excursie wandelen Baarle -- Henk veld 9:30 loswal Baarle

17 zondag onderzoek inventarisatie vissen -- WG amfibieën veld 9:30 marktplein Chaam

21 donderdag bijeenkomst fotogroep -- WG fotografie Bellevue 19:30 --

22 vrijdag lezing graafwespen & zo Wim Klein WG activiteiten Bellevue 20:00 --

23 zaterdag excursie wandeling fotogroep -- WG fotografie veld WG WG

31 zondag onderzoek vogelwandeling Alphen -- WG vogels veld 9:30 bijenhal Alphen

april

7 zondag excursie vroege vogeltocht Jan Vermeulen WG activiteiten veld 7:30 marktplein Chaam

14 zondag excursie wandelen Baarle -- Henk veld 9:30 loswal Baarle

18 donderdag bijeenkomst fotogroep -- WG fotografie Bellevue 19:30 --

20 zaterdag excursie wandeling fotogroep -- WG fotografie veld WG WG

21 zondag onderzoek inventarisatie vissen -- WG amfibieën veld 9:30 marktplein Chaam

28 zondag onderzoek vogelwandeling Alphen -- WG vogels veld 9:30 bijenhal Alphen
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nieuwsbrief bekend gemaakt. De 

kosten bedragen maximaal €30 per 

persoon voor leden van Mark en 

Leij en €40 voor niet-leden. De kos-

ten voor syllabus en eventuele vlin-

derboeken zijn hierin niet inbegre-

pen. Via deze vooraankondiging 

geven wij leden van Mark en Leij de 

gelegenheid zich al in te schrijven 

voor de cursus. De cursus gaat al-

leen door bij minimaal 15 deelne-

mers. 

 

Frans Vermeer 

Cees Damen 

H et vogelkijkscherm langs de 

Oude Bredasebaan ligt er 

slordig bij. Dat is jammer, het kan 

hier zo mooi zijn. Het is nodig dat 

iemand zich hierover gaat ontfer-

men. Welke barmhartige Samari-

taan werpt zich op om dit te doen? 

 

Het is wenselijk dat iemand de lo-

catie rond het vogelkijkscherm in 

de gaten houdt.  

 

Gedacht wordt aan het regelmatig 

opruimen van het zwerfvuil en elk 

voorjaar mogen de struiken ge-

snoeid worden. Ook zitten de kijk-

gaten te hoog, dus de grond voor 

het kijkscherm mag opgehoogd 

worden. Wellicht valt er nog meer 

te verbeteren.  

 

Voel je je aangesproken en ben jij 

degene die deze werkzaamheden 

graag doet of organiseert, geef dan 

even een seintje aan één van de be-

stuursleden (zie organigram achter 

in de nieuwsbrief) of stuur een 

mailtje aan bestuur@markenleij.nl. 

 

Sandra Reijnders 

ze sierlijke insecten heeft, merkt al 

snel dat zelfs in een eenvoudige 

tuin verschillende vlindersoorten 

voorkomen. Maar ken jij het ver-

schil tussen het Bont en het Bruin 

Zandoogje? Deze cursus leert je, 

aan de hand van voordrachten én 

excursies in het veld, vlinders her-

kennen. Ook hun leefwijze komt 

uitgebreid aan bod. Bovendien ge-

ven we tips om jouw tuin of na-

tuurgebied vlindervriendelijk te 

maken. 

 

Nachtvlinders 

Wist je dat er in de Benelux onge-

veer 2500 soorten vlinders voorko-

men? Meer dan 95% daarvan is 

nachtvlinder of mot, zoals ze ook 

wel genoemd worden. Van de gro-

tere, goed herkenbare nachtvlinders 

komen er in Vlaanderen meer dan 

700 soorten voor. Die vormen het 

onderwerp van deze cursus. Waar-

om komen motten op licht af? Hoe 

kun je al die verschillende soorten 

en families uit elkaar houden? Hoe 

kun je nachtvlinders bestuderen in 

je eigen tuin? 

 

Inschrijven 

Het definitieve programma met 

datums wordt in de volgende 

Sneeuwwitte vedermot                                                                   Foto: Wim Dumont 

 

Inschrijven voor de vlinder-

cursus kan alvast bij: 

 

Cees Damen:  

damenc@xs4all.nl 

 

of 

 

Frans Vermeer:  

penningmeester@ 

markenleij.nl 

Wie wil  

vogelkijk-

scherm  

Bleeke Hei  

beheren? 

Ben jij degene 

die de werkzaam-

heden graag  

organiseert? 

mailto:bestuur@markenleij.nl
mailto:damenc@xs4all.nl
mailto:penningmeester@markenleij.nl
mailto:penningmeester@markenleij.nl
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E ind vorig jaar belde Vital van 

Gorp me op, of ik mee ging 

naar Ladakh. “Ladakh!, wat kan 

ik daar in godsnaam zien dat ik 

niet al gezien heb?”. “Het sneeuw-

luipaard” was prompt zijn ant-

woord. Ik dacht ongeveer 2 secon-

den na en ik antwoordde dat ik 

mee ging. Ik ben een vogelaar, 

maar ook een zoogdierenliefheb-

ber en heb inmiddels ook al bijna 

500 verschillende soorten gezien. 

 

Op 14 september jl. is het dan zover 

en met niet minder dan 11 mensen 

vertrekken we naar India. In de 

avonduren landen we in een bloed-

heet Delhi en nemen onze intrek in 

het nabij het vliegveld gelegen 

Shanti Palace Hotel. De volgende 

dag maken we een vogeluitstap in 

de omgeving van Delhi, waarbij we 

o.a. het Bhindwasa vogelreservaat 

bezoeken. In die ene dag zien we 

bijna 100 vogelsoorten, waar onder 

de Indische renvogel, een nieuwe 

soort voor mij. 

 

De volgende dag vliegen we om 

5.50 uur met Jet Airways naar Leh. 

Het zicht op het Himalaya gebergte 

ghost of the mountains” genoemd. 

We maken ook enkele rustige vo-

geluitstapjes, waarbij onder andere 

de ibissnavel en de witkruinrood-

staart worden gezien langs de rivier 

de Indus. Wat ons opvalt tijdens 

die korte uitstapjes, is de aanwezig-

heid van een enorme militaire 

macht! De ene na de andere mili-

taire basis zien we onderweg. India 

en Pakistan hebben al meer dan 60 

jaar een conflict over het gebied 

Kashmir. Zowel India als Pakistan 

vinden dat het gebied bij hun land 

hoort. Op dit moment hoort Kash-

mir grotendeels bij India. 

 

Niemand heeft last van de hoogte 

en we vertrekken per bus naar 

Zingchen. Op dit punt aangekomen 

kan de bus niet verder en moeten 

we te voet verder. Een groep ezels 

staat op ons te wachten en alle ba-

gage wordt op de dieren geladen. 

Wij gaan te voet naar ons basis-

kamp in het Hemis National Park. 

Onze begeleidingsgroep bestaat uit 

Jigmet, een kok, een bediende en 3 

helpers. De tocht duurt ongeveer 2 

uren, waarbij het steeds bergop 

gaat. We moeten een riviertje di-

verse malen oversteken, waarbij 

het opletten is niet in het ijskoude 

smeltwater te vallen. Mijn conditie 

is niet overweldigend, te meer daar 

ik inmiddels een verschrikkelijke 

verkoudheid heb opgelopen. On-

derweg zien we enkele vogels met 

onder meer himalayagier, lammer-

gier, zwarte waterspreeuw en rood-

voorhoofdkanarie. Uitgeput arri-

veer ik in het basiskamp (ca. 3.250 

m hoogte), waar onze tenten al 

staan opgesteld. Ik ga in mijn tent 

liggen en moet prompt overgeven. 

Ik sla het avondmaal over en krijg 

een warme kruik om de ijskoude 

nacht door te komen. 

 

Enigszins bekomen de volgende 

dag trekken we erop uit op zoek 

naar het sneeuwluipaard. Het on-

vanuit het vliegtuig is adembene-

mend. Leh was ooit de hoofdstad 

van het oude koninkrijk Ladakh, dat 

tegenwoordig als Leh-district in de 

Indiase deelstaat Jammu en Kashmir 

is opgenomen. Leh is op 3.500 me-

ter één van de hoogstgelegen steden 

ter wereld. Daarom heerst er een 

klimaat van extremen, 's winters kan 

de temperatuur ver beneden de -30°

C zakken, terwijl 's zomers tempera-

turen boven de 40°C niet ongewoon 

zijn. Jaarlijks ontvangt Leh slechts 

50 mm neerslag. 

Jigmet, onze plaatselijke gids, staat 

op ons te wachten en brengt ons 

naar het Bangba Guest House, waar 

we 2 nachten zullen blijven. De eer-

ste 2 dagen doen we het heel kalm 

aan om aan de hoogte te wennen. 

Niemand zit er op te wachten om 

hoogteziek te worden. We bezoeken 

het heel toeristische Leh, waarbij we 

het bezoekerscentrum aan doen en 

uitleg krijgen over het sneeuwlui-

paard. Een ding is me nu wel duide-

lijk, zover het dat al niet was: onze 

kans om het sneeuwluipaard te zien 

te krijgen is niet bijster groot. Het 

roofdier wordt niet voor niets “the 

The ghost of the mountains 

                                                              Foto: Jan Vermeulen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ladakh
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leh_(district)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_staten_en_territoria_van_India
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jammu_en_Kasjmir_(staat)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Temperatuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Millimeter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neerslag_(atmosfeer)
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schaap niet bij de schapen, maar is 

een soort bok dat een apart geslacht 

vormt dat nauwer aan de geiten dan 

aan de schapen verwant is. In de late 

namiddag keren we terug naar het 

basiskamp. Onderweg maakt Marc 

een enorm schuiver, waarbij het niet 

veel scheelde of hij was een helling 

afgetuimeld. Zijn been ligt open en 

in het basiskamp krijgt hij medische 

verzorging. Petra, het enige vrouwe-

lijke lid van ons gezelschap, is jarig 

vandaag en wordt ’s avonds door 

Jigmet op een grote taart getrak-

teerd.  

 

Het eten wordt altijd geserveerd in 

een grote eettent. Wat het Indiase 

eten in Ladakh betreft, hoe minder 

daarover wordt gezegd hoe beter. 

De reiziger moet zich aanpassen 

aan een Ladakh maaltijd zoals hij 

zich aanpast aan een natuurramp, 

althans dit is mijn mening. De 

meeste anderen (maar niet allemaal) 

vinden de meest uitéénlopende ve-

getarische gerechten heel lekker, de 

één nog lekkerder dan de ander. 

Iedereen heeft recht op zijn eigen 

afwijking!  

 

De volgende dag wil men een nieu-

we poging wagen, maar nu op een 

andere berghelling. Ik besluit met 

enkele anderen om rondom het ba-

siskamp te blijven vogelen. We zien 

volop Aziatische steenpatrijzen, 

roodborstheggenmussen en een 

steenarend als plotsklaps een van 

Jigmets helpers een helling komt 

afgestoven. “Snow Leopard” roept 

hij naar de achterblijvers. In volle 

vaart vliegen we over de steile 

bergpaden, maar in mijn geval maar 

heel even. Volledig uitgeput arri-

veer ik als laatste op de berghelling, 

waar ik iedereen in rij zie opgesteld 

staan achter een batterij telescopen. 

Stijn heeft  de kat ontdekt, maar 

deze blijkt nu verborgen te zitten op 

de rotsige berghelling. Het zal niet 

vermijdelijke gebeurt als ik de ri-

vier probeer over te steken. Ik glijd 

uit op een van de spiegelgladde 

keien en beland tot aan mijn kruis 

in het ijskoude water. De wet van 

behoud van ellende! De tocht 

wordt vervolgd. Jigmet wijst ons 

op diverse plaatsen op de haren van 

een sneeuwluipaard. Dit zijn plek-

ken op de rotsen waar dit roofdier 

zijn territorium markeert. Ook laat 

hij ons de “camera trap” zien, die 

hier is opgesteld om ‘s nachts het 

dier te kunnen fotograferen. Steeds 

maar weer bergop soms langs hui-

veringwekkende afgronden. Op een 

plaats moeten we over een heel 

smalle richel lopen, waar inkepin-

gen in de rotsen zijn gemaakt, waar 

je je slechts met je vingertoppen 

kunt vasthouden! 

 

We brengen zowat de gehele dag 

rond op een bergkam (hoogte ca. 

4.250 m), waar iedereen constant 

de berghellingen afspeurt met de 

telescoop. Ik doe mijn kousen uit 

en probeer die tevergeefs te laten 

drogen. Maarten ontdekt een hima-

layaberghoen en we zien ook nog 

een rotskruiper, maar geen sneeuw-

luipaard. We zien wel een aantal 

blauwschapen (ook wel naur of 

bharal genoemd), een geliefd 

prooidier van het sneeuwluipaard. 

Ondanks de naam hoort het blauw-

                                                Foto: Jan Vermeulen 

                                                                                         Foto: Jan Vermeulen 
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waar wezen, gaan we hem missen! 

Uren brengen we door op de helling 

zonder hem te zien, maar in de late 

namiddag komt het sneeuwluipaard 

eindelijk te voorschijn en krijgen 

we dit zeldzame roofdier prachtig te 

zien! Maarten maakt foto’s van het 

sneeuwluipaard door z’n gloednieu-

we telescoop op een afstand van 

maar liefst 600m. Onze missie is 

geslaagd. Uitgelaten verlaten we de 

berghellingen en ’s avonds wordt er 

een kampvuur gestookt en vloeit de 

rum en whisky overvloedig. Carl 

maakt onvermoeibaar foto’s van de 

vlammen en ziet hierin heel fanta-

sierijke afbeeldingen. Vergeten zijn 

de kou en de vermoeidheid. We 

hebben hem! 

 

Onze volgende bestemming is het 

op 4.050 m hoogte gelegen dorpje 

Rumbak. De eerste paar kilometers 

zit ik op een paard, de tweede keer 

in m’n leven, na mijn avontuur in 

Bolivia op zoek naar de blauw-

keelara. Maar weldra is het te ge-

vaarlijk op een paard en ga ik ook 

te voet verder. Onderweg zien we 

onder meer een grijze gors en grote 

aantallen klipduiven. In Rumbak 

aangekomen nemen we onze intrek 

in de huizen (een zogenaamde 

“homestay”) bij de plaatselijke be-

volking. Een wandeling in de buurt 

levert Hodgons bergvink en de reu-

zenroodmus op. Inmiddels is Maar-

ten ook behoorlijk ziek geworden 

en blijft op z’n ziekbed achter. 

 

Na een wandeling in de vroege och-

tend waarbij we grote aantallen 

nacht tegemoet en ik kruip diep in 

mijn eigen slaapzak die ik in 1983 

gekocht heb voor mijn reis naar 

Kenia. Het is een lange nacht, ik 

heb het koud en word voortdurend 

wakker en heb de gehele tijd het 

idee dat ik niet genoeg kan inade-

men. Ik ben niet de enige blijkt de 

volgende ochtend. Het heeft be-

hoorlijk gevroren vannacht, want 

het ijs is overal zichtbaar. Hand-

schoenen aan en het water afturen. 

Rondom het tentenkamp barst het 

van de strandleeuweriken en witte 

en gele kwikstaarten en we zien 

ook enkele Adams’ sneeuwvinken. 

De rand van het zoutmeer en het 

meer zelf zit vol met vogels en we 

zien hier onder meer fuut, kroon-

eend, casarca, arendbuizerd, Mon-

goolse buizerd, sakervalk en vele 

steltlopers. Vanaf het meer bieden 

de schitterende bergtoppen een 

prachtig uitzicht. Na het ontbijt 

trekken we erop uit met de bus en 

we zien onmiddellijk een kudde 

kyang (wilde ezels) en even later 

niet minder dan 8 Tibetaanse wol-

ven. Andere zoogdieren die we 

zien zijn de Tibetaanse argali 

(Tibetaanse schaap) en diverse 

marmottensoorten. Grote groepen 

Tibetaanse zandhoenders zijn ge-

makkelijk te benaderen en in de 

namiddag ontdekken we eindelijk 

enkele zwartnekkraanvogels. Ter-

strandleeuweriken en een 

himalayaroodstaart zien, 

dalen we weer af naar ons 

basiskamp in het Hemis 

National Park. ’s Morgens 

toont Jigmet ons sporen 

van het sneeuwluipaard op 

het pad pal naast onze ten-

ten. Terwijl wij lagen te 

slapen is de kat langs ons 

tentenkamp gelopen! Het 

basiskamp wordt opgebro-

ken en de ezels komen 

weer in actie (niet wij!). Onze baga-

ge wordt opgeladen en wij gaan 

weer te voet naar beneden waar de 

bus op ons staat te wachten. Het 

wordt een lange reisdag met een 

korte stop in Leh om nog wat bood-

schappen te doen en naar huis te 

bellen. We stoppen diverse keren, 

waarbij we veel geluk hebben als we 

een grote groep Tibetaanse patrijzen 

zien. De passage over de Taglangla 

Pas, die op 5.328 m hoogte ligt is 

heel indrukwekkend en verdomde 

kou. Het is al bijna donker als we bij 

het Tso Kar meer (4.485 m) aanko-

men. Tso Kar betekent Witte Meer. 

Deze bijnaam dankt het zoutmeer 

aan de dikke witte en gele zoutkor-

sten die zich op de drassige oevers 

van het meer bevinden. Zout uit het 

meer wordt in heel Ladakh en Kash-

mir verkocht. De tenten zijn al op-

gesteld! We gaan een bitterkoude 

                                                                            Foto: Jan Vermeulen 

                                              Foto: Jan Vermeulen 
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ben niet de enige. We zijn niet te 

laat en kunnen het roofdier weer 

uitgebreid bewonderen als het over 

de berghelling loopt en tenslotte 

over de kam verdwijnt! 

 

In de late namiddag verlaten we 

Ulley en rijden terug naar Leh, 

waar we weer in het Bangba Guest 

House gaan slapen. De laatste dag 

brengen we winkelend in het heel 

toeristische stadje door, waar flink 

wat souvenirs worden gekocht. Ook 

wordt nog een bezoek aan het be-

zoekerscentrum van het sneeuwlui-

paard gebracht, waar iedereen zich 

als lid laat inschrijven (kosten € 50 

per persoon). 

 

Een zeer uitgebreid afscheidsdiner 

ons aangeboden door Jigmet volgt. 

We nemen afscheid van iedereen en 

de volgende ochtend verlaten we 

Leh en vliegen weer naar Delhi, 

waar ons een heel lange dag op het 

vliegveld wacht. Om middernacht 

vliegen we met KLM weer naar 

Amsterdam en komt een heel 

mooie, maar uiterst zware reis ten 

einde. Evenals 25 jaar geleden tij-

dens mijn eerste reis naar India ben 

ik deze vakantie 6 kilo afgevallen.  

 

Jan Vermeulen 

De volgende ochtend worden de 

telescopen weer opgesteld en niet 

veel later ontdekken we een groepje 

Siberische steenbokken. Het 

sneeuwluipaard komt nog niet te 

voorschijn. Enkele mensen beslui-

ten met Jigmet een steile helling op 

te gaan om een beter uitzicht te krij-

gen op de omliggende bergen en 

een kwartiertje later komt een hel-

per wederom naar beneden ge-

stormd; “Snow Leopard”. Waar heb 

ik dit eerder meegemaakt? Weder-

om volgt een gruwelijke beklim-

ming en ik kom weer als laatste op 

het uitzichtpunt, afgepeigerd en ik 

wijl we naar de kraanvogels kijken 

vliegt er plotsklaps een boomvalk 

dwars door onze groep, tot twee-

maal toe zelfs. De boomvalk blijkt 

een frater achterna gezeten te heb-

ben, die dekking tussen ons in 

zoekt. We kunnen de frater gewoon 

in de hand oppakken. Een zeldzame 

gebeurtenis, die ik in ieder geval 

nog nooit eerder heb meegemaakt. 

De volgende ochtend zien we nog 

eens 8 wolven met 2 jongen erbij en 

3 rode vossen. Hierna vertrekken 

we en beginnen aan de lange trip 

naar Ulley. Tijdens de lunch onder-

weg zien we nog een grote groep 

Mongoolse woestijnvinken. Het 

laatste deel met de auto is huive-

ringwekkend. Tientallen kilometers 

rijden we langs diepe afgronden op 

wegen niet breder dan 4 meter. De 

laatste 15 kilometers is de weg bo-

vendien onverhard. We maken on-

derweg nog een stop om een kleine 

groep Ladakh urial te bewonderen, 

een bedreigde schapensoort in de 

Himalaya. In het pikkedonker arri-

veren we in Ulley (4.050 m), waar 

we wederom onze intrek nemen in 

een “homestay”. Uiteraard krijgen 

we hier onmiddellijk weer thee aan-

geboden. Ik heb tijdens deze reis 

meer thee gedronken, dan ik norma-

liter in 2 jaar drink. Inmiddels ben 

ik thuis nog niet toe  aan de thee. 

Sneeuwluipaard                                                                    Foto: Maarten Jacobs 

                                              Foto: Jan Vermeulen 
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D ecember is een mooie maand 

om vooruit te kijken naar 

2013, aldus Sjef. Allereerst na-

tuurlijk aan alle leden van Mark 

en Leij alvast de beste wensen en 

alle goeds gewenst voor 2013. Hij 

wil benadrukken dat de vereniging 

Mark en Leij meer mensen de 

kans wil bieden om lid te worden 

van de vereniging. Het bestuur 

geeft alvast het goede voorbeeld. 

Help jij mee? 

 

Wensen 2013 

We wensen voor 2013 meer leden, 

een actiever programma, een actie-

vere betrokkenheid van de werk-

groepen en jeugdactiviteiten. Er 

komen bijvoorbeeld wandelingen 

voor een breed publiek. Ook zoekt 

het bestuur naar jeugdactiviteiten. 

Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een 

avonturenwandeling en activiteiten 

van, voor en door de jeugd. Elke 

werkgroep organiseert alvast een 

activiteit voor de jeugd. In het voor-

jaar verwachten we hierover meer 

te kunnen melden.  

 

Wandelingen voor breed publiek 

Het bestuur van Mark en Leij zet 

zich in om minimaal vijf keer per 

jaar een wandeling onder leiding 

van één of twee deskundigen te or-

ganiseren. Deze wandelingen zijn 

voor een breed publiek: kinderen, 

adolescenten, volwassenen, oude-

ren, noem maar op. Je hoeft geen lid 

van Mark en Leij te zijn. De wande-

lingen vinden plaats binnen het 

Mark en Leij gebied. Tijdens de 

wandeling kan je kijken, genieten en 

leren. We geven alvast een eerste 

voorzet: de lezingen van februari en 

maart worden gevolgd door wande-

lingen die begeleid worden door een 

gids. Zie de aankondigingen elders 

in deze nieuwsbrief. 

 

Initiatiefnemer  

Ook de ingezette koers van initia-

tiefnemer in natuurontwikkeling 

zetten we voort. Het platform Mark-

dal is hier een voorbeeld van. Jettie 

Rattink is inmiddels enthousiast aan 

de slag gegaan als voorzitter van 

deze club. Verder organiseert Mark 

en Leij, samen met de Heemkunde-

kring Amalia van Solms en de 

ABC Milieugroep, een bijeenkomst 

om te komen tot voorstellen aan de 

gemeente Baarle-Nassau ter ver-

fraaiing van het "Baolse" land-

schap. 

 

Meedoen 

Ben je enthousiast geworden en wil 

je aanhaken en een activiteit op-

starten? Meld je initiatief dan aan:  

bestuur@markenleij.nl  

 

Wij kijken dan of we iets voor el-

kaar kunnen betekenen. We kun-

nen bijvoorbeeld meedenken, acti-

viteiten met elkaar verbinden, ge-

wicht in de schaal leggen door een 

achterban mee te brengen, een arti-

kel in de nieuwsbrief of op de site 

plaatsen, en zo voort.  

 

Sandra Reijnders 

 

Met Sjef aan de keukentafel:  

groei en bloei 

Boeren zwaluw                                        Foto: Henk Laverman , www.hlfotografie.nl  

Wens  

2013 
 

Mark en Leij 

groeit en bloeit 

 

Namens het hele Mark en 

Leij bestuur: 

 

mailto:bestuur@markenleij.nl
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Zondag 

3 maart 

 

09.00 uur 

Marktplein 

Chaam 

 

 

Excursie met gids 

naar 

 

‘t Zand 

 

 

vrijdag  

22 februari 

 

20.00 uur 

Bellevue 

Chaam 

 

Lezing 

Wintersprokkels 

 

Wim Veraghtert 

 

Z ondag 3 maart 2013 is er 

voor allen, zowel leden als 

niet leden, een excursie naar 't 

Zand in Alphen, onder leiding van 

een gids. 

 

‘t Zand is een mooi gebied en mis-

schien treffen we daar wel uilen 

aan. 

 

Verzamelen op het marktplein, 

Wouwerdries te Chaam en we ver-

trekken om 09.00 uur in de morgen. 

Mensen die vanuit Alphen vertrek-

ken, ontmoeten elkaar op de par-

keerplaats aan de waterplas om cir-

ca 09.15 uur. 

 

Na de wandeling is er gelegenheid 

om gezamenlijk koffie te drinken 

en bij te praten. 

  

Tot ziens op 3 maart! 

  

  

 

 

 

Marth Wildhagen 

's  Winters valt er in de natuur 

niet veel te beleven. Alles valt 

stil, de natuur is in rust. Dat den-

ken de meeste mensen.  

 

Maar voor sommige dieren en 

zwammen betekent de winter 

hoogseizoen. Winter betekent voor 

sommige soorten 'winterslaap', 

maar voor andere dan weer paar-

tijd, vliegperiode of voortplantings-

seizoen. Wie of wat zijn die rare 

snuiters, die, tegen de rest van de 

natuur in, precies dat seizoen uit-

kiezen om actief te zijn? Maak 

kennis met deze ijsberen en ontdek 

dat het 's winters buiten helemaal 

niet zo saai is! 

 

Vrijdag 22 februari om 20.00 uur 

in café Bellevue  is iedereen wel-

kom bij deze boeiende lezing door 

Wim Veraghtert, educatief mede-

werker van Natuurpunt Educatie. 

 

 

Lezing  

Winter- 

sprokkels 

Excursie  

‘t Zand 

‘t Zand                                                                                    Foto: Marth Wildhagen 

Wil jij ook een re-

minder ontvangen 

voor de lezingen? 

Meld je aan bij 

webmees@ 

markenleij.nl 
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V ooral de larfjes zijn echte 

uitvreters: ze leven op ander-

mans vlees en laten hem als dank 

dood achter. 

 

Cocons 

Deze pijlstaartrups (herkenbaar aan 

het "doorntje" op het achterlijf) is 

dus niet met kleine plunjezakken 

aan het sjouwen. De witte spinsel-

tjes zijn namelijk "kamertjes", co-

cons genaamd, waarin de larven 

van de sluipwesp zich ontwikkelen 

tot volwassen insect. Dit 

"verpoppen" vormt voor deze rups 

het einde van een lange lijdensweg, 

want de sluipwespjes gebruiken de 

rups niet als ondergrondje voor het 

verpoppen; ze komen echt uit het 

binnenste van zijn lijf.  

 

Bezoek 

Moeder sluipwesp heeft een week 

of wat eerder de pijlstaartrups met 

een bezoek vereert. En bij die gele-

genheid prikte ze de rups met haar 

legboor, een soort hol naaldje waar-

mee ze haar eitjes in het lichaam 

van de "gastheer" aanbrengt. Wan-

neer de eitjes uitkomen, beginnen 

de larven de rups van binnenuit op 

te vreten. Vanuit de sluipwesp be-

zien een handige manier van doen, 

want zolang de rups leeft, is er voor 

de kleintjes altijd "vers" vlees voor-

handen. De larven gedijen dan ook 

goed en eenmaal volgroeid eten ze 

zich een weg naar buiten. Om zich 

vervolgens in spinseltjes te verpak-

ken en tot sluipwesp te ontwikke-

len.  

 

Uitgeleefd 

Met de rups gaat het tegen die tijd 

minder goed. Op het moment dat de 

wespjes volwassen zijn, is hij letter-

lijk uitgeleefd. In onze ogen is het 

minder fraai om een rups, waar zul-

ke mooie vlinders uit komen, van 

binnenuit te verorberen. Aan de 

andere kant waarderen we een dik-

ke rups maar matig als hij in onze 

appel zit. We kunnen het parasitaire 

gedrag van de wespjes natuurlijk 

ook zien als een heel effectieve en 

milieuvriendelijke manier van in-

sectenbestrijding. Er worden zelfs  

sluipwespen gekweekt op commer-

ciële basis, bij wijze van 

"bestrijdingsmiddel"!  

 

 

Selectief 

Bijkomend voordeel is dat door-

gaans één soort sluipwesp slechts 

op één soort rups parasiteert. Daar-

door wordt, zoals bij chemische 

insecticide, nuttig of onschadelijk 

leven niet gedood. Voor degenen 

die het zielig blijven vinden voor de 

rups, is er wellicht wat troost te put-

ten uit het feit dat veel sluipwespen 

geen onbekommerde jeugd hebben. 

Er zijn namelijk sluipwespen die 

hun eitjes met hun legboor, door het 

lijf van de rups, precies in de lijfjes 

van de daar al "gestalde" sluip-

wesplarfjes leggen. Daarna volgt 

hetzelfde verhaal. Hyperparasieten 

noemen we deze "uitvreters", die 

parasiteren op soortgenootjes. 

 

 

 

 
Foto en tekst: 

Dick J.C. Klees 

 

www.studiowolverine.com 

Sluipwesp 

Pijlstaartrups als “gastheer” 

 

Er worden zelfs 

sluipwespen ge-

kweekt op commer-

ciële basis, bij wijze 

van 

"bestrijdingsmiddel"!  
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beplanting wordt maar enkelhoog 

vanwege het Arctische klimaat.  

 

Ad toont beelden van honderden 

kleine alken. De sneeuwgors is ver-

gelijkbaar met een soort ‘poolmus’. 

Een Noorse stern valt het gezel-

schap aan en stuurt een reisgezel 

naar de EHBO. Er zijn veel Noorse 

stormvogels, zowel van de lichte 

als de donkere fase en we zien een 

paarse strandloper. De plaatselijke 

rendieren zijn een ondersoort met 

korte poten en een zware bouw. Als 

een echte militair, kruipend met zijn 

buik over de grond, nadert Ad een 

poolvos tot op circa 20 meter. Het 

levert een mooi plaatje op. 

 

Barentsburg 

Barensburg is gesticht door Neder-

landers. Nu is het Russisch ortho-

dox. Het stadje telt 200 inwoners en 

wordt gekenmerkt door de steen-

koolwinning. Er zijn duizenden 

drieteenmeeuwen. Boven het raam-

kozijn nestelen er een paar. We zien 

beplanting wordt onder andere ge-

vormd door Silene, wollegras, 

sneeuwboterbloem, lepelblad en 

een poolwilg van één vierkante me-

ter. Het lepelblad bevat veel vitami-

ne C en werd door walvisvaarders 

veel gegeten tegen scheurbuik. De 

O p 26 oktober liet Ad Jansen 

ons meegenieten van zijn reis 

die hij maakte in 2010 rond Sval-

bard. Svalbard betekent koude 

kust. Wij Nederlanders noemen 

het gebied Spitsbergen. Het ligt 

circa 500 kilometer ten noorden 

van Noorwegen en Finland. Drie 

weken lang zeilde Ad, samen met 

een beperkt gezelschap, met het 

schip Noorderlicht rond het eiland. 

Elke dag gingen ze aan land om de 

natuur van dichtbij te bekijken, 

maar ook vanaf het schip zagen ze 

dieren. 

 

Longyearbyen 

Longyearbyen is de hoofdstad van 

Spitsbergen. Het stadje dankt zijn 

naam aan de Amerikaan Longyear 

die er een kolenmijn startte. Vol-

gens een verdrag van 1920 mocht 

iedereen er delven. De steenkool-

mijn is nu cultureel erfgoed. Hier in 

Spitsbergen ligt ook de wereldzaad-

bank (plantenzaden).  

 

Het is zomer en de temperatuur is 6 

a 7 graden Celsius. De plaatselijke 

Terugblik lezing Spitsbergen 

Als een echte militair, kruipend met zijn buik over de grond, nadert Ad een poolvos 

tot op circa 20 meter. 

Het schip Noorderlicht 
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plaatjes van fossielen, Arctische 

pinksterbloem en brandganzen. De 

kleine grappige papegaaiduikers 

zijn maximaal drie weken aan land 

om hier te broeden. In deze tijd van 

het jaar is het 24 uur licht, dus als 

er op zee iets te zien is, wordt ieder-

een gewekt om van het tafereel mee 

te kunnen genieten.  Op zee zien we 

de kleine jager, walrussen en wal-

vissen. Het kan de gewone vinvis, 

de dwergvinvis of de blauwe vinvis 

zijn. Aan de kust zien we de eerste 

ijsbeer. 

 

De binnenmeren zijn ontstaan door 

pingo’s. Door het smeltwater zijn 

ze zoet. Er groeit lepelblad. Ook de 

ijseend, de eidereend en de rood-

keelduiker vinden we hier. Op het 

strand worden de walrussen roze. 

Dit komt doordat ze hun bloed naar 

hun huid sturen om af te koelen. 

Door de kou zijn de kleine oude 

bootjes van de walvisvaarders goed 

geconserveerd. Op de oude walvis-

kaken groeit de spider plant. We 

zien ook de gele Arctische papaver, 

een ivoormeeuw en een vorkstaart-

meeuw.  

 

Vanaf de boot kijken we tegen de 

hoge kliffen aan en zien we dikbek-

zeekoeten, zwarte zeekoeten, gewo-

 

ne zeekoeten en een rover: de grote 

burgemeester. Aan de rand van het 

gletsjerijs, waar deze in zee afbrok-

kelt, zien we de beluga: de witte 

walvis. Ook zijn hier grote zwer-

men vogels, de tweede ijsbeer en 

een ringelrob. Verderop zien we 

weer de kleinste jager en kleine 

alken op de rotshellingen. 

 

Ny-Alesund 

Smeerenburg dankt zijn naam aan 

de ‘smeer’, het walvisvet dat hier 

uit de kookovens kwam. In Camp 

Mansfield werd kalkzandsteen ge-

dolven, maar dat bleek niet zo goed 

te lopen. Doorvarend zien we in de 

buurt van Ny-Alesund beluga’s 

met een grijs jong. Een ijsbeer ge-

niet van een restje walvis. Een an-

dere ijsbeer wil ook een portie en 

we zien een heus ijsberengevecht.  

 

Het was een prachtige reis en ook 

heel vermoeiend. Na drie weken 

daglicht ging Ad daarom een hele 

lange nacht slapen en dromen van 

poolvossen, Noorse sterns en ijsbe-

ren. 
Tekst: 

Sandra Reijnders 

 
Foto’s: 

Ad Jansen Een andere ijsbeer wil ook een portie. 

Papegaaiduiker 

 

 
 

… ik rook hem het 

eerst ... 
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Z o op het eerste gehoor is hun 

naam een beetje bedreigend, 

maar graafwespen zijn misschien 

wel de leukste insecten om mee 

bezig te zijn.  

 

Er is bijna geen groep die zo geva-

rieerd is naar uiterlijk, gedrag en 

biotoop als deze wespen. Ze graven 

niet alleen, maar metselen, timme-

ren, schilderen, harken en kraken. 

Ze zitten op bloemen, in bossen, in 

de duinen, op weidepaaltjes of zo 

maar naast je op het terras. Ze zien 

er soms uit als wespen, maar kun-

nen net zo goed helemaal zwart 

zijn of rood gekleurd met witte 

stippen, kort en gedrongen tot su-

per slank. Groot zijn ze niet: tussen 

28 en 2 mm, de meesten zijn rond 

de 10 mm. Hun namen klinken hef-

tig: bijenwolf, rupsendoder, spies-

wesp, bliksemwesp, maar ze zijn 

voor ons zachtaardige beestjes. Ze 

zijn bovendien heel slim: ze vlie-

gen alleen als het buiten lekker 

weer is, en hebben een broertje 

dood aan regen.  

 

Over deze wespen gaat de lezing: 

over hun gedrag, waar ze leven en 

hoe ze te herkennen. En omdat er 

meer leuke beesten zijn dan graaf-

wespen, passeren en passant ook 

nog enkele andere insecten de revue, 

bijvoorbeeld graafbijen en spinnen-

doders.  

 

De lezing wordt verzorgd door Wim 

Klein, niet alleen pastor in Bavel en 

Ulvenhout, maar ook auteur van de 

Graafwespentabel van de JBU, co-

auteur van ‘De wespen en mieren 

van Nederland’ (deel 6 van de Ne-

derlandse Fauna) en gastmedewer-

ker van Naturalis voor graafwespen. 

 

Wim is een enthousiast verteller en 

deze lezing mag je dan ook niet 

missen.  

 

Eind juli gaan we dan nog een wan-

deling maken om deze zachtaardige 

wespen (voor mensen tenminste) in 

levende lijve te aanschouwen. Het 

juiste tijdstip voor de wandeling 

wordt in de volgende nieuwsbrief 

bekendgemaakt.  

 

Wim Klein 

 

Vrijdag 

22 maart 2013 

Cafe Bellevue Chaam 

20.00 

 

Lezing: 

Graafwespen & Zo 
 

Wim Klein 
 

Gevolgd door een wan-

deling eind juli. Houd 

de aankondigingen dus 

in de gaten! 

Spinnendoder                                    Foto: Dick Klees / www.studiowolverine.com 

Lezing Graafwespen & Zo 

Sprinkhaandoder                                  Foto: Dick Klees / www.studiowolverine.com 





 

Foto: Harrie Timmermans 
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vrijdag  

14 december 

20.00 uur 

Bellevue Chaam 

 

Tom Snoeckx 
 

reisverslag 

Siberië 

H et “Platform Markdal duur-

zaam en vitaal” mocht me-

vrouw Jettie Rattink verwelkomen 

als hun nieuwe voorzitter. Jettie is 

een doorgewinterde politica en ze 

ging meteen enthousiast aan de 

slag. Wat hiervan voor ons zicht-

baar werd was een “aanmoe-

digingsbrief”. 

 

Brabant Uitnodigend Groen 

Jettie Rattink stuurde op 28 oktober 

een “aanmoedigingsbrief” aan de 

leden van de Provinciale Staten om 

positief te besluiten over de provin-

ciale begroting. In de provinciale 

begroting staan voorstellen, zoals 

het fonds voor het herstel van het 

Markdal, genaamd “Brabant Uitno-

digend Groen”. Jettie meldt dat “het 

draagvlak, de energie en de dyna-

miek in het Markdal klaar staan om 

samen met de provincie de handen 

ineen te slaan om tot een duurzaam 

en vitaal Markdal te komen”. 

 

Breed burgerinitiatief  

Jettie benadrukt dat het Platform 

een breed burgerinitiatief is. Ook 

vele ambtelijke organisaties doen 

actief mee en geven hun steun. Het 

Platform beoogt een gebiedsont-

wikkeling met de Mark als belang-

rijkste drager van het landschap. 

Het doel is om inhoud te geven aan 

de beoogde natuur- en KRW-doelen 

(KRW = Europese Kaderrichtlijn 

Water), duurzame op de stad ge-

richte land- en tuinbouw en de re-

creatie.  

 

Vereniging 

Het “Platform Markdal duurzaam en 

vitaal” ontwikkelt zich momenteel 

tot een Vereniging. Die vereniging 

gaat als rechtspersoon het draagvlak 

vergroten, werkprogramma’s opstel-

len, de koers bepalen, zorg dragen 

voor het geld en projecten uitvoeren. 

Jettie geeft aan dat ze erop ver-

trouwt, dat de leden van de Provin-

ciale Staten daar de ruimte voor bie-

den op basis van het fonds Brabant 

Uitnodigend Groen. 

 

Sandra Reijnders 

Wie wil de 

M&L  

fietstocht  

organiseren? 
 

E lk jaar in mei of juni organi-

seert de natuurvereniging 

Mark en Leij een fietstocht door 

haar werkgebied. Voor dit jaar 

zijn wij als bestuur nog op zoek 

naar een organisator. We zouden 

enorm blij zijn als jij je hiervoor 

aanmeldt. Heb jij zin om de orga-

nisatie op je te nemen? Neem dan 

contact op met: 

 

 

 

Namens het bestuur 

Sandra Reijnders 

  

De Nieuwsbrieven in 2013De Nieuwsbrieven in 2013  

  

Nieuwsbrief Nr 65 

Verschijnt omstreeks 22 maart.  

Inleveren kopij tot uiterlijk vrijdag 1 maart 

Nieuwsbrief Nr 66 

Verschijnt omstreeks 21 juni.  

Inleveren kopij tot uiterlijk vrijdag 31 mei 

Nieuwsbrief Nr 67 

Verschijnt omstreeks 20 september  

Inleveren kopij tot uiterlijk vrijdag 30 augustus 

  
genoemde data onder voorbehoud 

Markdal Bericht 

 
 

Marth Wildhagen 

telefoonnummer: 0161-491801  

of mail naar  

mwildhagen@kpnplanet.nl  

Grenspaal Markdal    

Foto: Jan Roovers 
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O p 30 augustus gaf Heike van 

Gils een lezing over Colom-

bia. Daarin vertelde ze over de acti-

viteiten rond het erkennen van de 

voorouderlijke grondgebieden van 

de gemeenschap waarin zij woont. 

Via de mail berichtte ze ons het 

vervolg op haar verhaal. 

 

Op 11 november is de aanvraag 

voor het erkennen van het voorou-

derlijk grondgebied van San Martin 

voor het eerst officieel besproken 

tussen vertegenwoordigers van het 

INCODER, Nationale Parken Co-

lombia en de betrokken gemeen-

schappen San Martin en Palmeras. 

De aanvraag was overhandigd in 

juli. De vergadering kreeg op 12 

november een vervolg en de uitslag 

was zeer positief.  

  

In de afgelopen acht jaar zijn 

veel landclaims opgehouden door de 

regering. De nieuwe president San-

tos wil schoon schip maken. Het 

INCODER plaatst de aanvraag van 

San Martin als prioriteit op de lijst 

van meer dan 2000 aanvragen natio-

naal. De prioriteit is toegekend om 

twee redenen: 

> Er is een heel goede relatie tus-

sen PNN Amacayacu en de ge-

meenschap, die beiden de nadruk 

leggen op het beschermen van 

natuurlijke bestaansbronnen; 

> Het is voor het eerst dat 

een inheems reservaat wordt uit-

gebreid binnen een Nationaal 

Park. 

De grondgebieden van San Martin 

de Amacayacu en Palmeras vormen 

dus vlaggenschepen waar de over-

heid goede sier mee kan maken. 

Ondanks dit goede nieuws is de 

weg naar de echte erkenning overi-

gens nog een flinke berg werk. 

  

Namens San Martin de Amacayacu 

en Palmeras wil Heike eenieder 

enorm bedanken voor de inzet en 

het vertrouwen de afgelopen jaren. 

“Keep up the good spirits en blijf 

de gemeenschappen steunen”, aldus 

Heike. 

 

Wil je op de hoogte blijven, kijk 

dan op: 

 

www.smallworldfoundation.org 

 

Sandra Reijnders 

Terugmelding uit Colombia  

I edere keer als we met de foto-

werk groep op stap gaan, ge-

beurt er weer iets onverwachts. 

 

Deze keer op ons Heide-

veldtje. Na een uurtje of wat strui-

nen over het veld, op zoek naar 

mooie mosjes, paddenstoelen, ke-

vertjes, libelle's, etc, om te fotogra-

feren, ontdekken we iets blauws.  

 

Wat is dat?!! Een trui en die komt 

ons wel erg bekend voor, want wie 

van onze Mark en Leij leden draagt 

bijna altijd een blauwe trui??? Juist 

hij!! 

 

Na de vermoedelijke eigenaar te 

hebben gevraagd of hij iets mist, is 

het antwoord: “JA, MIJN TRUI.” 

Na 'n maandje of wat is het object 

weer terug bij de blije eigenaar. 

  

Wil jij ook elke maand verrast wor-

den? Sluit je dan aan bij onze foto-

werkgroep. Bel, spreek of mail 

Marth (fotografie@markenleij.nl), 

dan nodigen we jou volgende keer 

ook uit. 

 

 

 

  

Groetjes, Marth Wildhagen 

Nieuwtje 

van de werk-

groep foto’s 

Ons heideveldje                                  

Foto: fotowerkgroep Mark&Leij 

Santa Marta, uitzicht                                                                   Foto: Jan Vermeulen 

http://www.smallworldfoundation.org/
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specht op 11 november op landgoed 

de Hondsdonk. 

Exoten doen onze streek ook veel-

vuldig aan en zo werd op 7 oktober 

een halsbandparkiet gezien op de 

Castelreesche Heide! Deze soort is 

in het westen van het land in de 

grote steden al vrij algemeen. 

 

Koereiger………………………...            

Op 20 oktober werd door Johan 

Schaerlaeckens een koereiger ont-

dekt op de Bleeke Heide. Zijn naam 

eer aandoende zat de koereiger in-

derdaad tussen de koeien. In totaal 

vind ik nu 3 waarnemingen van 

deze reiger in de streek in mijn di-

gitale archief. De vogel werd eerder 

gezien in 2005 ook op de Bleeke 

Heide en in 2007 bij het Rondven. 

De koereiger is een kleine, witte 

reiger met in het voorjaar een geel 

gekleurde kruin, rug en borst. In de 

vlucht vallen de snelle vleugelsla-

Chaamse Bossen, de Castelreesche 

Heide en de Strijbeeksche Heide. 

Grote Zilverreigers worden vanaf 

begin september bijna dagelijks 

gezien op vele plaatsen in de streek. 

Op 19 oktober werden maar liefst 5 

exemplaren gezien op de Castel-

reesche Heide en op 26 oktober 

eveneens 5 exemplaren op de 

Bleeke Heide. 

Eveneens op de Castelreesche Hei-

de en de Bleeke Heide werden in 

september en oktober diverse brui-

ne en blauwe kiekendieven gezien. 

In oktober en november werden 

enkele smellekens gezien op de 

Castelreesche Heide en de Bleeke 

Heide. Op 6 oktober werd een veld-

uil gezien op de Bleeke Heide. 

In oktober was er een behoorlijke 

trek van appelvinken op de Castel-

reesche Heide. Grote Gele Kwik-

staarten werden gezien op de 

Bleeke Heide en Castelreesche Hei-

de. 

Opvallend verder was de waarne-

ming op 10 oktober van een rood-

keelpieper op de Castelreesche Hei-

de en een roepende middelste bonte 

H et aantal e-mails dat naar 

mij werd opgestuurd, was 

beduidend minder dan afgelopen 

zomer.  

Ook onze zuiderburen sturen re-

gelmatig waarnemingen op, waar-

van een aantal buiten het werkge-

bied 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. 

 

Vanaf begin september verblijft al 

weer een slechtvalk op de Bleeke 

Heide. Sinds de eeuwwisseling ver-

blijven een of meerdere exemplaren 

de gehele winter op de Bleeke Hei-

de. Deze herfst werd op de Castel-

reesche Heide ook regelmatig een 

slechtvalk gezien. Op 15 en 19 ok-

tober werden hier zelfs 2 exempla-

ren gezien. Op 26 oktober werden 

bij ’t Broek 5 overvliegende kraan-

vogels waargenomen en op de Cas-

telreesche Heide 6 exemplaren. In 

oktober werden ook enkele malen 

rode wouwen waargenomen op de 

Regte Heide en de Castelreesche 

Heide. 

De eerste toendrarietganzen meld-

den zich op 30 september op de 

Bleeke Heide en twee weken later 

werd hier ook een groep van 125 

kolganzen gezien. Inmiddels is er al 

weer een groep van 1200 kolganzen 

waargenomen. 

Vanaf half oktober zijn de klapek-

sters al weer gezien op diverse 

plaatsen, zoals de Regte Heide, de 

EEN (NIET ZO WILLEEEN (NIET ZO WILLE--

KEURIGE) GREEP UIT DE KEURIGE) GREEP UIT DE   

WAARNEMINGENWAARNEMINGEN  

BIJZONDEREBIJZONDERE  

WAARNEMINGENWAARNEMINGEN  

Waarnemingen in de streekWaarnemingen in de streek  

Koereiger in zomerkleed        Foto: René van Echelpoel / www.renevanechelpoel.be 
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gen en het gedrongen formaat op. 

Het oorspronkelijke verspreidings-

gebied van de koereiger beperkte 

zich tot een gedeelte van Afrika en 

Zuid-Azië. Mede door het uitbrei-

den van het aantal en de grootte van 

de veestapels in Afrika heeft de 

soort zich snel uit kunnen breiden. 

Tegenwoordig komt de vogel voor 

in grote delen van Amerika, Afrika, 

Azië en Australië. In Europa broedt 

de vogel in de landen rondom het 

Middellandse Zee gebied, maar het 

broedgebied breidt zich snel naar 

het noorden uit. Ook in Nederland 

neemt het aantal waarnemingen toe. 

 

Bokje 

Op 28 oktober werd een bokje ge-

zien op de Castelreesche Heide. Het 

bokje is een schaarse vogel in onze 

streek. In totaal vind ik 54 waarne-

mingen in mijn archief, dat bijna 40 

jaren omvat. 

Het bokje is het vrij onbekende 

maar prachtige neefje van de water-

snip. Dat het bokje zo onbekend is 

komt ongetwijfeld door z'n levens-

wijze. Het bokje leeft namelijk ver-

borgen tussen het lange gras in 

vochtige gebieden en vliegt pas op 

als je er bijna op staat (mijn eerste 

waarneming was in 1981 bij de 

Goudberg, toen ik ongeveer op de 

vogel trapte voor hij opvloog). 

Hierbij vliegt de vogel in tegenstel-

ling tot de watersnip vlak boven de 

grond. Eenmaal van de schrik beko-

men is het bokje alweer verdwenen 

tussen de begroeiing. Als je het ge-

luk hebt om een bokje vrij te zien 

zitten, dan vallen de strogele stre-

pen op zijn rug op en de kortere 

snavel vergeleken met de water-

snip. 

Het bokje is vooral doortrekker en 

wintergast in Nederland. De meeste 

waarnemingen worden gedaan in 

oktober (najaarstrek) en in april 

(voorjaarstrek). Het gaat altijd om 

kleine aantallen. De vogels pleiste-

ren op natte heiden, veengebieden, 

moerassen en drassige graslanden. 

De vegetatie moet kort zijn en zout 

water wordt gemeden. 

 

Krombekstrandloper 

Op 3 september werd een krom-

bekstrandloper op de Maaien 

(Bleeke Heide) gezien. De krom-

bekstrandloper is een vrij schaarse 

doortrekker in het Mark & Leij ge-

bied en in totaal zijn er 27 waarne-

mingen gedaan, waarvan het over-

grote aantal (25) op de Bleeke Hei-

de. Meestal wordt de vogel in mei 

gezien en soms kan je hem dan in 

zomerkleed zien. Een roodbruin 

zomerkleed met een lichte snavel-

basis. In de vlucht valt de witte stuit 

op. Zoals de naam al doet vermoe-

den heeft de krombek een licht om-

laag gebogen snavel. Deze snavel is 

een stuk langer dan bij het grote 

familielid de kanoet en in verhou-

ding vergelijkbaar met de bonte 

strandloper. Krombekken in winter-

kleed zijn dan ook gemakkelijk te 

verwarren met bonte strandlopers, 

maar zijn sierlijker. De bovendelen 

zijn lichtergrijs van kleur en de vo-

gel heeft een duidelijke witte wenk-

brauwstreep. 

De krombekstrandloper broedt in 

Arctisch Siberië. 

 

 

Bokje                                      Foto: René van Echelpoel / www.renevanechelpoel.be 

Krombekstrandloper                              Foto: Henk Laverman / www.hlfotografie.nl 
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Bosuil 

In het najaar werden diverse mel-

dingen gedaan van de aanwezigheid 

van een bosuil. De bosuil is zeker 

geen zeldzame vogel in de streek, 

maar je zult ’s avonds op pad moe-

ten om er een te zien. Vaak wordt 

de bosuil gemeld (meestal gehoord) 

wanneer in de zomermaanden de 

nachtzwaluwen worden geïnventa-

riseerd. In totaal vind ik 141 waar-

nemingen in mijn archief.  

Het zijn geheimzinnige vogels, die 

bosuilen. Hun leven speelt zich 

voornamelijk af in de nachtelijke 

uren. Daaraan zijn ze dan ook opti-

maal aangepast. Zo kunnen ze pri-

ma zien bij zelfs het kleinste 

spoortje  maanlicht  en  vliegen  ze 

in stealth-modus door een zeer fijn 

gewimperde vleugelrand. Bosuilen 

lijken soms vrij forse vogels, maar 

onder de enorme hoeveelheid veren 

bevindt zich eigenlijk een verras-

send kleine vogel. Uilen kunnen 

hun ogen niet verdraaien in hun 

kassen. Deze handicap compense-

ren ze door een flexibele hals die 

bijna volledig rond kan draaien. Het 

bekendst is misschien nog wel de 

spookachtige roep - graag gebruikt 

in griezelfilms - van de mannetjes, 

vaak beantwoord door de ijselijke 

kreet van de vrouwtjes. 

Kleine Barmsijs 

In oktober en november werden 

kleine barmsijzen gezien op de Cas-

telreesche Heide en de Strijbeeksche 

Heide. In totaal vind ik slechts 6 

waarnemingen van deze vogel in 

mijn archief, allen daterend van de 

laatste paar jaren. De kleine barm-

sijs broedt in tegenstelling tot zijn 

grotere broertje, de grote barmsijs, 

wel in Nederland. Toch kom je een 

kleine barmsijs niet snel tegen, het 

aantal broedparen is namelijk vrij 

laag, zo’n 120-210 paar. De duinge-

bieden aan de kust en Limburg vor-

men de bolwerken van deze soort in 

Nederland. In de winter overwintert 

de grote barmsijs ook in Nederland 

en beide soorten barmsijzen zijn dan 

soms in gemengde groepen te vin-

den. De kleine barmsijs is dan te 

onderscheiden door zijn donkerder 

bruine uiterlijk en de minder con-

trasterende vleugelstrepen. 

 

Vos 

In oktober werd een vos gezien in 

de Alphense Bergen. Vossen zijn 

zeker niet zeldzaam in de streek, 

maar door zijn verborgen levenswij-

ze wordt hij niet vaak gezien. Vos-

sen jagen solitair, meestal 's nachts 

en in de schemering, maar in onver-

stoorde gebieden jaagt hij liever 

overdag. De vos is een opportunist: 

hij eet bijna alles. Hij kan hard ren-

nen, tot zestig kilometer per uur, 

hoewel zes tot dertien kilometer 

per uur de normale snelheid is. Zijn 

prooien zijn meestal kleine en mid-

delgrote prooidieren, zoals grote 

kevers, muizen en andere knaag-

dieren, konijnen, hazen, vogels en 

eieren, regenwormen en egels. Ook 

vruchten en bessen (vooral bra-

men) worden gegeten, evenals aas 

en afval. Dagelijks moet een vos 

ongeveer vijfhonderd gram aan 

voedsel binnenkrijgen. Een vos 

doodt soms meer dan hij nodig 

heeft. Vooral op plaatsen waar 

meerdere prooidieren op elkaar 

zitten en niet kunnen ontsnappen, 

kan hij een ware slachtpartij aan-

richten, bijvoorbeeld in kippenhok-

ken of kolonies van grond broeden-

de vogels als kokmeeuwen. Voed-

selresten worden begraven en later 

weer opgezocht, maar de vos legt 

geen voedselvoorraden aan. Een 

vos is meestal zeer succesvol in het 

terugvinden van begraven voedsel. 

Johan Schaerlaeckens op 20 ok-

tober: 

Vanmorgen een koereiger gezien 

op Bleeke Heide. Huub maakt nu 

foto's. Zal ze doorsturen voor waar-

nemingen. Verzonden vanaf Sam-

sung Mobile. 

Jan: Ik heb hem op 10 meter kun-

nen bekijken, zeker koereiger. 

 

Marth Wildhagen op 23 oktober: 

Vanmiddag 23 oktober omstreeks 

16.45 uur heb ik op de hondsdonk, 

bij de Ossenkopvijver een ijsvogel-

tje gezien. Had mijn fototoestel op 

het statief staan, toen ik plots een 

krassend geluid hoorde. 

Een ijsvogeltje. Prachtig groen-

blauw, schitterend in de zon. Ik 

was te verbouwereerd om 'n foto te 

maken. Voor mij kon de dag niet 

meer stuk.  

UIT DE MAILBOX 

Bosuil                                                                Foto: Hans Reitsma / www.birdpix.nl   
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Jan Vermeulen 

Bredaseweg 14  

4861 AH Chaam  

In deze rubriek zijn de waar-

nemingen tot en met 1 decem-

ber 2012 verwerkt. 

 

Met dank aan allen die de 

moeite namen hun waarne-

mingen door te geven. 

Iedereen kan zijn waarnemin-

gen liefst via e-mail, doorge-

ven aan: 

 
 
 
 
 

 

  

E-mail: jemvermeulen@ziggo.nl 
                                                                                                                         

 
                                                  

 
 
 
 

                                                                                                                                       
 
 
 

 

 

              Tel.: 0161 491327    
                    SMS: 06 5160 4190 

 

 

Will Woestenberg op 25 oktober: 

Eerder deze week zag ik ‘s avonds 

een vos rondstruinen in de berm 

langs de Chaamseweg in Alphen 

ter hoogte van de Alphense bergen. 

  

Erik Rijnen op 26 oktober: 

Kraanvogels op trek. Daarnet pas-

seerden 6 vogels laag over mijn 

huis. Met dank aan Stijn die ze net 

daarvoor boven de telpost had. 

 

Ad Jansen op 2 november: 

De slechtvalk van de Bleeke Hei 

heeft zijn jachtterrein verlegd naar 

Ulicoten, lijkt het wel. Joeg hij/zij 

gisteren achter de duiven aan, van-

daag was het achter een groep 

veldleeuweriken. 

 

Jan Vermeulen op 10 november: 

Met Martijn naar de Strijbeeksche 

Heide geweest. Hier 2 kleine barm-

sijzen gezien, wat een hele tijd ge-

leden voor me was. Tevergeefs 

naar de klapekster gezocht. 

 

Twan Mols op 11 november: 

Vanmiddag even naar de Rielsche 

Heide geweest. Ik kreeg spontaan 

weer even het "falsterbo" gevoel, 

met het verschil dat deze vogeltjes 

hier blijven, en niet overtrekken. 

Een zeer grote groep groenlingen 

met daartussen geelgorzen, kepen 

vinken en kneutjes, Diverse pogin-

gen ondernomen om de gehele 

groep op één foto te krijgen maar 

dat is bij lange na niet gelukt, verder 

nog 2 torenvalken, 3 buizerds, pa-

trijzen, kieviten, erg leuk! 

 

Wim de Jong op 14 november: 

Ik wilde even melden dat er ook dit 

jaar in mei zo’n 3 roepende porse-

leinhoenen gehoord zijn. 

In het Riels laag tegen de Regte 

Heide. Het broedgeval van de grau-

we klauwier op de Regte Heide 

heeft 5 jongen opgeleverd die uitge-

vlogen zijn. Half oktober is een 

velduil waargenomen op de Regte 

Heide. 

 

Jan Vermeulen op 18 november: 

Ik heb gisterenmiddag op m’n ge-

mak een ma. grote bonte specht 

kunnen bekijken thuis van zeer 

dichtbij. Onder mijn walnotenboom 

liggen veel bladeren en daar tussen 

nog noten. De specht zocht de noten 

er tussen uit en klemde die tussen 

twee takken en begon op z’n gemak 

die open te hakken en op te eten. 

Een mooi gezicht. 

 

Johan Schaerlaeckens op 18 no-

vember: 

Vanmorgen klapekster Staatsbossen 

("Bredasebos"), op 5 plaatsen goud-

vinken, staartmezen, zwarte spech-

ten, goudhaantjes, op donderdag 

vuurgoudhaantjes, Frank, Joost, 

Wim, Hans, Johan. 

 

Erik Rijnen op 28 november: 

Vanochtend een waterral bij mijn 

vijvertje (van 3 x 3). Trekt zich ver-

rassend weinig aan van mensen. 

Duikt even weg tussen de planten 

en komt dan weer snel langs de oe-

verrand foerageren. De foto's zijn 

van achter het raam en in de och-

tendschemer, dus niet geweldig, 

maar de waarneming is er niet min-

der leuk om. 

 

Jan Vermeulen 

Waterral                                                                                           Foto: Erik Rijnen 

mailto:erik.rijnen@gmail.com
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O p 16 november liet Rene van 

Echelpoel ons vele prachtige 

plaatjes zien. Het zijn er 210, 

meldde  hij.  Er zaten ook  acht 

prijsfoto’s tussen. De opkomst was 

zeer goed. Er zaten circa 35 men-

sen in de zaal, waaronder ook veel 

leden van de fotowerkgroep. Ze 

hebben vele nuttige tips opgedaan 

waar ze zelf weer het veld mee in 

kunnen. 

 

 

Passie 

De goed voorbereide inleiding van 

René kwam wat formeel over, maar 

toen hij eenmaal de foto’s presen-

teerde, kwam de ware passie naar 

boven. Elke foto heeft zijn eigen 

verhaal, waardoor een beeld gaat 

leven. René komt steeds terug in 

dezelfde natuurgebieden. Ook on-

derhoudt hij goede banden met de 

beheerders. Daardoor weet hij wan-

neer hij waar moet zijn en kan hij 

van lokaal materiaal een schuilhut 

bouwen.  

 

Vele uren 

René besteedt heel veel uren aan 

het fotograferen. Als een zonnige 

dag voorspeld is, vertrekt René om 

03.00 uur in de nacht van huis om 

in Frankrijk tijdens zonsopgang de 

vlinders te kunnen fotograferen. Ze 

zitten dan namelijk nog stil, want 

vlinders hebben zonnewarmte no-

dig voordat ze gaan vliegen. Over-

dag fotografeert hij het nodige wat 

zich voor doet. Aan het eind van de 

dag pikt hij nog even “de blauwe 

uurtjes” mee. Dit is een natuurlijk 

fenomeen dat ervoor zorgt dat er 

tegen zonsondergang een blauwe 

gloed over het landschap ligt. De 

behaarde zwarte zaaddozen van de 

brem lijken op zo’n moment wel 

lichtgevend blauw. Om 24.00 uur is 

René dan weer thuis. 

 

Landschappen 

René heeft zijn thuis in de Kempen, 

Oud-Turnhout en vertoeft van 

jongsaf al veel in de staatsbossen 

bij Ravels. We zien mooie plaatjes 

van Kempische landschappen, 

Ierseke (Zeeland) in de morgen-

stond, Kinderdijk in de winter en de 

oranje lucht na een sneeuwbui in 

Passau. Daarna volgen de libellen, 

de vlinders en de bidsprinkhanen. 

We zien veldleeuweriken en krams-

vogels in Zeeland, een ijsvogel in 

Edelhert                                  Foto: René van Echelpoel / www.renevanechelpoel.be 

Terugblik lezing 

“De natuur door het oog van de camera” 

Koereiger                               Foto: René van Echelpoel / www.renevanechelpoel.be 
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O m mee te doen vormt u een groepje van ten hoogste 7 personen (niet 

iedereen hoeft lid van Mark&Leij te zijn), of sluit u op de avond zelf 

aan bij een gezelschap dat u het gezelligst lijkt of waar de intelligentie van 

afdruipt. 

 

Ook dit jaar geen moeilijke natuurvragen maar voor elk wat wils. Om u wat 

inzicht te geven op welke manier quizvragen kunnen ontstaan bij het zien 

van een hoed: 

 

Wat is de naam van dit hoofddeksel? 

Waar staat JR voor in JR Ewing? 

In welke stad werd John F. Kennedy vermoord? 

Wat is de hoofdstad van de staat Texas? 

 

Voordat we de triple dip (wat is dat nou weer? Goeie vraag!!) inschieten, dus 

nog wat ontspanning door een plezierige inspanning op vrijdag 11 januari 

2013. 

 

Komt allen! 

 

Joost van den Ouweland 

Demenbroek, de zeer schuwe groe-

ne specht en een torenvalk in de 

Biesbosch.  

 

Prijsfoto’s 

René doet vaak mee aan internatio-

nale fotowedstrijden. Een prijsfoto 

maken, vraagt heel veel geduld en 

ook geluk. Eén op de 10.000 foto’s 

is een prijsfoto. De natuur laat zich 

namelijk niet zo gemakkelijk etale-

ren. Een perfecte foto vertoont een 

evenwichtige beeldvulling en is 

niet te druk. Een blaadje dat net 

voor het pootje van een loopvogel 

ligt, maakt het verschil tussen de 

eerste en de tweede prijs.  

 

Noordoosten wind 

Na de pauze beantwoordt René 

vragen over zijn apparatuur en an-

dere technische kennis. Als je daar 

meer over wilt weten, ga dan ge-

rust eens bij de fotowerkgroep 

langs. Vervolgens mogen we weer 

genieten van baltsende sternen en 

de zeldzame waterral in Zeeland en 

de roerdomp in de Biesbosch. Als 

het noordoosten wind is, vertrekt 

René naar Zeeland om de opstij-

gende ganzen te fotograferen. Hij 

toont 3 grauwe ganzen waarmee hij 

14 medailles won. We zien meer 

prijsfoto’s: een valk met geslagen 

duif, vier patrijzen in de winter en 

drie stoeiende hazen. De reebok op 

de Veluwe, gefotografeerd tijdens 

het “blauwe uurke” is ook prachtig. 

Na de herten in de bronsttijd bekij-

ken we nog een prachtige fotoshow 

op muziek.  

 

We zijn er stil van... 

 

Sandra Reijnders 

René van Echelpoel 

 

 

Mark&Leij Quiz 
 

Vrijdag  

11 januari 2013 

20.00 uur 

 

Cafe-Restaurant Bellevue te Chaam 
 

Presentatie: Victor Hendriks  
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I n deze rubriek worden opmer-

kelijke, actuele feiten en ge-

beurtenissen op het gebied van 

milieu, natuur, landschap en cul-

tuurhistorie weergegeven. Met 

dank aan Johan Schaerlaeckens 

voor de aangeleverde informatie. 

 

In Palau zijn haaien levend meer 

waard dan dood  

In de wateren van Palau kunnen 

haaien rekenen op een veilige ha-

ven zo groot als Frankrijk. Ze wor-

den beschermd en zorgen op hun 

beurt voor een goed draaiend haai-

entoerisme. Palau is een archipel in 

de Stille Oceaan (Oceanië). In 2009 

riep het land zijn wateren, met een 

totale oppervlakte van 600.000 

vierkante kilometer, uit tot haaien-

reservaat. Er zwemmen naar schat-

ting 130 zeldzame haaien- en pijl-

staartrogsoorten. Dit beleid leverde 

het land de Future Policy Award 

op. Deze prijs wordt uitgereikt aan 

het land met het beste oceaanbeleid. 

Naar verwachting zullen landen 

zoals Honduras, de Malediven, de 

Bahama's en Costa Rica volgen. 

Ook zij zullen hun wateren tot haai-

enreservaat omdopen en de haaien-

vangst verbieden. Vorige maand 

kondigden vier andere landen van 

de Federale Staten van Micronesia 

aan dat ze de commerciële haaien-

visserij zullen stopzetten. Ook uit-

ten ze de intentie om samen met 

andere landen een haaienreservaat 

met een totale oppervlakte van vijf 

miljoen vierkante kilometer te cre-

ëren. Wereldwijd zitten haaien in de 

problemen. Elk jaar worden tot 73 

miljoen haaien gedood, voorname-

lijk voor de productie van haaievin-

nensoep. Haaien zijn belangrijk 

voor de gezondheid van mariene 

ecosystemen. Haaien spelen een 

cruciale rol in de gezonde voedsel-

structuur van oceanen. Wetenschap-

pers toonden aan dat koraalriffen, 

lagunes en andere delen van de oce-

aan baat hebben bij een gezonde 

groep haaien.  

Bron: de Volkskrant 

 

Ontzettend veel neushoorns ge-

stroopt in Zuid-Afrika  

De meeste neushoorns leven in  

Zuid-Afrika. Stropers hebben in 

2012 een recordaantal neushoorns 

gedood. De oorzaak is de stijgende 

vraag naar de hoorns uit Aziatische 

landen als China. In 2012 werden 

(tot oktober) 455 neushoorns ille-

gaal gedood.  

Ondanks dat het nog nooit weten-

schappelijk is aangetoond, gelooft 

men in veel Aziatische landen in de 

medicinale werking van de hoorns. 

Door de toenemende vraag is de 

prijs gestegen naar 65.000 dollar 

(bijna 50.000 euro) per kilo, daar-

mee is het duurder dan goud. In 

Zuid-Afrika leven ongeveer 20.000 

neushoorns, dit is 90% van de totale 

Afrikaanse populatie. De meeste 

neushoorns, 272 van de 455, werden 

in het wereldberoemde Kruger Na-

tional Park gestroopt. De Zuid-

Afrikaanse regering zet sinds begin 

dit jaar extra parkwachters in om het 

illegale stropen tegen te gaan.  

Bron: De Volkskrant 

 

Inventarisatie dagactieve zoogdie-

ren 

Elk voorjaar tellen de vogeltellers 

van SOVON ook de zoogdieren die 

zij in hun telgebied tegenkomen. 

Dankzij die tellingen is het mogelijk 

om globale veranderingen in de po-

pulaties van een aantal algemeen 

voorkomende soorten te volgen.  

We (= redactie Mark en Leij) cite-

ren enkele conclusies uit hun rap-

port: 

Haas: De afname van de populatie 

hazen is na 2003 omgebogen naar 

een herstel. Voor het eerst sinds 

jaren is er weer sprake van een sta-

biele populatie waarbij het herstel 

in 2010 opvallend is. In de meeste 

provincies is de populatie stabiel. 

Er is een sterke afname in Flevo-

land en een matige toename in 

Limburg. Was er in de Nederland-

se bossen in 2010 nog sprake van 

een significant matige afname, in-

middels is de trend omgebogen 

naar een stabiele populatie. De ho-

gere zandgronden in het noorden 

van het land laten een matige afna-

me zien terwijl de hogere zand-

gronden in het zuiden juist een ma-

tige toename laten zien. 

Konijn: Bij het konijn is sprake 

van een neerwaartse trend in de 

beginjaren van de tellingen, waarna 

de populatie vanaf 2002 weer op-

krabbelt. Deze daling weerspiegelt 

de effecten van de virusziekte 

RHD die in het begin van de jaren 

’90 voor het eerst werd gesigna-

leerd. Hoewel de aantallen nog niet 

op het niveau van het startjaar 

1997 zitten en er in 2011 weer een 

afname te zien is, is er toch sprake 

van een stabiele populatie over de 

periode 1997-2011. 

Eekhoorn: De populatie van het 

eekhoorn is voor Nederland over 

Uitgelicht 

Rhinoceros             Foto: Komencanto  

Witpuntrifhaai                                     

Foto: Copyright (c)2005 Richard Ling 
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de periode 1996-2011 stabiel te 

noemen. Dit ondanks de afname 

die in 2011 te zien is. In nagenoeg 

alle provincies is het onzeker hoe 

het met het eekhoorn is gesteld. 

Vos: De ontwikkeling van de vos 

over de periode 1994-2011 is sta-

biel.  

Ree: Het ree is in Nederland in de 

periode 1994-2011 matig toegeno-

men. De sterke toename in Zuid-

Holland en in de duinen is afge-

vlakt. 

Egel: De egelpopulatie is stabiel 

gebleven over de periode 1994-

2011 hoewel de laatste jaren een 

afname laten zien.  

Bunzing, hermelijn en wezel: Er 

is sprake van een significante nega-

tieve trend bij de drie kleine mar-

terachtigen. De inventarisaties te-

zamen geven aan dat het nog steeds 

slecht gaat met deze groep. Er is 

sprake van een matige afname. 

Visotter: De visotter werd aan het 

begin van deze eeuw uitgezet in het 

Fries/Overijssels plassengebied. 

Vanuit dit uitzetgebied bevolkt de 

otter de omliggende aangrenzende 

gebieden. Maar ook verder weg 

vestigen zich op kleine schaal uit-

gezette otters of nakomelingen van 

uitgezette otters. De meeste opval-

lende vestigingen zijn bij Does-

burg, de Overijsselse Vecht en het 

Zuidlaardermeer. Daarnaast duiken 

met enige regelmaat otters op grote 

afstand van het uitzetgebied op, 

zoals Loosdrechtse plassen, rond 

Rotterdam, langs de IJssel, Flevo-

land en bij Waspik. In 2012 zijn er 

aanwijzingen gevonden dat het 

verspreidingsgebied in Drenthe 

groter is geworden. Zo werd er in 

september een otter doodgereden 

bij Assen en zijn er sporen gevon-

den bij Dwingeloo. Verrassend was 

ook een verkeerslachtoffer in Bra-

bant bij Lierop. Net buiten Neder-

land langs de grens met Duitsland 

en België duiken ook otters op.  

Bever: Het grootste deel van de 

bevers leeft in en rond de uitzetge-

bieden de Biesbosch, Flevoland 

(ontsnapt en bijgezet), Limburgse 

Eurocommissaris wil dat Neder-

land vaart maakt met natuurher-

stel Westerschelde 

De Europese Commissie vindt het 

hoog tijd dat Nederland begint met 

het natuurherstel in de Westerschel-

de zoals afgesproken in een verdrag 

met Vlaanderen. De Commissie 

heeft deze week een advies ge-

stuurd waar Nederland binnen twee 

maanden op moet reageren.  

Europees Commissaris voor Milieu 

Janez Potocnik wil dat Nederland 

op korte termijn de verdragsver-

plichtingen met Vlaanderen uit 

2005 nakomt. Onder dit natuurher-

stel valt ook het ontpolderen van de 

Hedwigepolder. Potocnik wil dat 

Nederland snel werk maakt van het 

natuurherstel, omdat het ecologisch 

systeem van de Westerschelde hard 

achteruit gaat. Hij heeft twijfels 

over de voorgestelde alternatieven 

van staatsecretaris Bleeker. Poto-

cnik startte eind mei een inbreuk-

procedure tegen Nederland. Met 

deze nieuwe stap in de procedure 

wordt de druk op Nederland ver-

hoogd. Zonder verdere reactie trekt 

de Europese Commissie nog voor 

het eind van het jaar naar het Euro-

pees Hof van Justitie.  

Bron: Nieuwsbrief Vogelbescher-

ming 

 

 

 

 

 

 

 

Frans Vermeer 

Maasvallei (vanuit buitenland bin-

nen gezwommen en bijgezet), Gel-

derse Poort, en Drenthe/Groningen. 

Vanuit deze uitzetgebieden wordt 

met name het rivierengebied be-

volkt. In Limburg bezetten de be-

vers steeds meer beeksystemen.  

Bron: “De telganger”, een uitgave 

van de zoogdierenvereniging 

 

Guinee zet zich in voor de grutto 

Geen vogel meer Hollands dan de 

grutto. Deze weidevogel is dé am-

bassadeur van ons polderlandschap. 

Toch verblijft de grutto zo’n 7 

maanden per jaar buiten onze lands-

grenzen. Ze trekken naar West-

Afrika om daar de winter door te 

brengen. Ook daar is de achteruit-

gang van het aantal grutto’s een gro-

te zorg. Reden genoeg voor het 

West-Afrikaanse Guinee om de 

grutto op de postzegel te zetten om 

zo aandacht te vragen voor het ver-

dwijnen van deze prachtige vogel. 

Bron: Nieuwsbrief Vogelbescher-

ming 

 

Grutto  

Foto: S.D. Lund / www.biopix.nl 
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Even doen: 

 

Lidmaatschaps-

bijdrage regelen 

I n de jaarvergadering op 26 

oktober hebben de aanwezige 

leden beslist dat de lidmaatschaps-

bijdrage voor een individueel lid 

verhoogd wordt naar €14,- per 

jaar. Een gezinslidmaatschap gaat 

naar €17,50 per jaar.  

 

Oproep 

Jaarlijks kost het de vereniging veel 

geld (porto en bankkosten) om de 

lidmaatschapsbijdrage geïnd te krij-

gen. Ook vraagt het voor de leden-

administratie veel tijd om mensen, 

die vergeten te betalen, een herinne-

ring te sturen. Om kosten te bespa-

ren doen wij hierbij een oproep uw 

lidmaatschapsbijdrage voor het ver-

enigingsjaar 2012/2013 voor 20 

januari 2013 over te maken op Ra-

bobank 1046.68.296 op naam van 

Natuurvereniging Mark en Leij. 

 

 

 

Zoekertje 
 
 

Wil degene die één van de onder-

staande mailadressen herkent, het 

juiste mailadres aan Wim Dumont 

doorgeven, zodat we u kunnen be-

reiken via de mail. Wellicht heb-

ben we een puntje of een ander 

teken niet goed opgeslagen in ons 

bestand, daarvoor onze excuses. 

 

 

waya44@kpnmail.nl 

arnold-marian@hetnet.nl 

muld2505@planet.nl 

abbenhuisiba@inter.nl  

mpulles@orange.nl 

info@annetvink.nl 

 

 

Stuur een mailtje aan: 

   wimdumont65@gmail.com 

 

 

 

Hartelijk dank 

Marth Wildhagen 

Automatisch betalen 

Kiest u voor automatisch betalen, 

dan zijn wij u zéér erkentelijk. Als u 

hieronder uw bankrekeningnummer 

en uw handtekening plaatst en dit 

bericht kopieert en vervolgens te-

rugbezorgt bij één van de bestuurs-

leden, dan zorgen wij dat alles in 

orde komt. 

 

Bestuur Mark en Leij 

Lidmaatschapsbijdrage  

automatisch 

 

Machtiging automatische incasso 
 

 

Voornaam: ...................................................... Achternaam: .................................................................... 

  

 

Adres: .............................................................. Postcode: ................ Plaats: ............................................ 

  

machtigt natuurvereniging Mark en Leij het jaarlijkse bedrag voor het lidmaatschap via automatische 

incasso te innen (geef a.u.b. de juiste tenaamstelling van het Bank/Postbanknummer). Indien ik het 

niet eens ben met de afschrijving, dan kan ik binnen twee maanden het bedrag laten terugboeken.  

 

 

Bank/Postbanknummer: ............................................................................................................................ 

 

 

Datum: ............................................................ Handtekening: ................................................................. 

  

mailto:waya44@kpnmail.nl
mailto:arnold-marian@hetnet.nl
mailto:muld2505@planet.nl
mailto:abbenhuisiba@inter.nl
mailto:mpulles@orange.nl
mailto:info@annetvink.nl
mailto:doorsturen.wimdumont65@gmail.com
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www.markenleij.nl 

                                                                                                                                                                     
Monique van den Broek 

 0161-491445 

 

Henk Cornelissen 

 013-5082355 

  

Cees Damen 

 013-5081928 

 

Karin van Dueren den Hollander 

 076-7511976 

 

Wim Dumont 

 06 40120592 

Pieter van Eil 

 076-5656140 

 

Dick Klees  

 0161-493170 

  

Sjef Langeveld 

 06-20600202 

 

Joost van den Ouweland 

 0161-491608 

 

John van Raak 

 06-30335917 

Sandra Reijnders 

 06-10797154 

 

Marianne van Riel 

 013-5078654 

 

Jeroen Stoutjesdijk 

 076-5294769 

 

Trees Tolenaar 

 06-81787158 

 

Frans Vermeer 

 013-5079609 

Jan Vermeulen 

 0161-491327 

 

Marth 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 

 

Marianne van Riel 

Jeroen Stoutjesdijk 

Trees Tolenaar 

Frans Vermeer 

Werkgroep AMFIBIEËN & 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 

planten@markenleij.nl 

Coördinator: 

Karin van Dueren den Hollander 

Werkgroep WERKDAGEN 

werkdagen@markenleij.nl 
  

Coördinator: Pieter van Eil 

DAGELIJKS BESTUUR 

bestuur@markenleij.nl 

  

Voorzitter: Sjef Langeveld 

voorzitter@markenleij.nl 

Secretaris: Monique van den Broek 

secretaris@markenleij.nl 

Penningmeester: Frans Vermeer 

penningmeester@markenleij.nl 
  

 

BESTUURSLEDEN 

bestuursleden@markenleij.nl 

 

Marianne van Riel; Sandra Reijnders;  

 Jeroen Stoutjesdijk; Trees Tolenaar;  

Martha Wildhagen; Vacant  
  

  

REDACTIE NIEUWSBRIEF  

redactie@markenleij.nl 
  

Eindredactie en lay-out:  

Sandra Reijnders 

 

Wim Dumont; Joost van den Ouweland; 

John van Raak; Jan Vermeulen 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

activiteiten@markenleij.nl 
  

Coördinator: Jan Vermeulen 

 

Frans Vermeer 

Martha Wildhagen 

Vacant 

 

LEDENADMINISTRATIE 

ledenadmin@markenleij.nl 

 

Wim Dumont 

E-MAIL NIEUWSBRIEF 

webmees@markenleij.nl 

 

Frans Vermeer 

Organigram natuurvereniging Mark & Leij 2012 - 2013 
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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, Wim Dumont, Sandra Reijnders 
eindredactie  
en lay-out:  Sandra Reijnders (redactie@markenleij.nl) 
reproductie: Drukkerij Em. De Jong b.v. 

 

 

NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ 

Opgericht op vrijdag 18 april 1997 
 

 

 

De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na: 
 

 

 Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur- en 

cultuurhistorische waarden van het landschap in en rond het 

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

ruimste betekenis. 

 Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit 

gebied voor mensen, flora en fauna en het historisch erfgoed. 

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

waarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden 

en kennis onder een zo breed mogelijke bevolking. 

 

individueel lidmaatschap:  € 14,- per jaar. 

 

 

gezinslidmaatschap:  € 17,50 per jaar. 

 

Aanmelding telefonisch of schriftelijk bij het secretariaat. 
 

voorzitter: Sjef Langeveld, Chaam 

secretaris: Monique van den Broek, Chaam 

penningmeester: Frans Vermeer 

secretariaat: Postbus 24, 4860 AA Chaam 

  tel. 0161-491445 

  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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