Woordje van de voorzitter
Wat een zomer ...
Het weer heeft ons zeker niet kunnen bekoren. Weinig zonnige dagen, veel
regen of buien, een zomer om rap te vergeten. Door het ontbreken van zon
en warmte werden er trouwens heel weinig dagvlinders gezien. Hoewel, het
slechte weer hier niet alleen verantwoordelijk voor is. De verregaande
verschraling van ons milieu speelt hier zeker ook een rol.
Van verschraling gesproken.
5 juli 2008 zal bij heel wat vogelliefhebbers als een zwarte datum in hun
geheugen gegrifd blijven ... Op die dag werden in de haven van Antwerpen
een aantal loodsen afgebroken. Hier huisden tientallen koppels
Gierzwaluwen ... er vielen heel wat slachtoffers ... niet-vliegvlugge jongen
kwamen om of werden gekwetst. En weten dat de Gierzwaluw een
beschermde vogel is!
De leden van de Gierzwaluwwerkgroep waren zeer onder de indruk van dit
trieste gebeuren.
Wordt meer dan waarschijnlijk vervolgd ...
Van verschraling gesproken.
Al gehoord of gelezen van ‘Countdown 2010’?
In 2001 hebben ‘alle’ lidstaten van de Europese Unie (ook België!!) zich
geëngageerd om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen tegen
2010 ... dat is nog welgeteld iets meer dan 1 jaar !
Zoals het nu reilt en zeilt zullen de doelstelling niet gehaald worden.
Integendeel, de achteruitgang van de biodiversiteit versnelt alsmaar en laat
hier en daar al duidelijke sporen na.
Het wordt uitkijken hoe de lidstaten en de Europese Commissie zullen
reageren ... gaan ze in 2010 vaststellen dat de doelstellingen niet gehaald
De Korhaan nr. 4 / oktober 2008

Pagina 1

werden en er dan niets meer mee doen, wordt de deadline verschoven of wil
men echt werk maken van een echt biodiversiteitsbeleid?
Een open vraag ...
Vlaanderen heeft ook geen visie op een krachtig beleid dat moet leiden tot
het daadwerkelijk stoppen van biodiversiteitsverlies. Hoe ver staat het met
de plannen i.v.m. de bevestiging of herbevestiging van natuur-, landbouw-,
industrie- en woon- gebieden ?? Krijgt de ‘natuur’ daarin voldoende kansen?
Ondertussen neemt het aantal planten en dieren ook in onze regio verder af
... biotopen verdwijnen ... bijna alle vlinders hebben het moeilijk ... planten
van heidegebieden en schrale graslanden worden alsmaar zeldzamer ...
vogels van akkers en weilanden zijn zo goed als verdwenen ...
Waar en wanneer heb je trouwens nog een zingende Veldleeuwerik
gehoord?
Wie heeft dit jaar de Argusvlinder of het Geelsprietdikkopje gezien?
Waar weet je nog een groeiplaats van de Gevlekte Orchis?
Het wordt trouwens hoog tijd dat onze overheden ‘biodiversiteit’ niet langer
stiefmoederlijk behandelen, maar een doordacht beleid ontwikkelen ... en
dat geldt niet alleen voor de Belgische of Vlaamse overheden, maar ook
voor de plaatselijke beleidsmensen.
Wat we met Natuurpunt, zowel op Vlaams niveau als regionaal niveau
proberen te verwezenlijken is vaak een ‘druppel op een hete plaat’, maar er
worden wel degelijk resultaten geboekt. Het is niet toevallig dat zeldzame
planten en dieren terug opduiken in door Natuurpunt beheerde gebieden.
Zelfs in onze regio!
Om maar een voorbeeld te geven.
Moerashertshooi is in België een zeldzame plant die enkel nog in
Vlaanderen voorkomt en dan nog beperkt is tot enkele groeiplaatsen in de
Antwerpse en Limburgse Kempen. Eén van die zeldzame groeiplaatsen
vinden we in één van de gebiedjes die Natuurpunt Noorderkempen beheerd.
Door een aangepast beheer kunnen we het aantal planten fel laten
toenemen. Dit beheer vraagt ‘werkende handen’ ... geïnteresseerden zijn
dan ook van harte welkom op de beheerdagen.
Uiteindelijk zullen we het ‘stoppen van biodiversiteitsverlies’ met z’n allen
samen moeten proberen te verwezenlijken ... beleidsmensen,
natuurliefhebbers en privépersonen ... ieder op z’n eigen domein.
Joris Pinseel
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zaterdag 4 oktober

BEHEERSWERKEN
“Marijnenvennen - gebied ‘Lisseven”

8.30 u. (12.00 u.)
Kalmthout-Nieuwmoer

Parking Maalderijstraat x Zilverenhoeksestwg,

Onderhoud, plaggen, vrijmaken van het ven in deelgebied 'Het Lisseven'.
We spreken we af op de parking van het kruispunt van de Darm Maalderijstraat - Zilverenhoekstwg, waarna we ons dan met car-pooling
verplaatsen naar de Lissevenstraat.

Meebrengen: hark, handschoenen, laarzen.
• Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)

Zaterdag 11 oktober

BEHEERSWERKEN
“Heideveldje Wildertse Duintjes”

8.30 u. (12.00 u.)

Parking Wildertse Duintjes Viaduct Essen-Wildert

We plaggen een stukje vergraste heide en verwijderen zaailingen van
Amerikaanse vogelkers aan de randen

Meebrengen: spade, handschoenen, laarzen.
• Inlichtingen: Dirk Vilijn (tel. 03/667.47.96)

Zondag 12 oktober

BELGISCHE KUST
“Najaarstrek - Vogelsobserveren”

6.30 u. (18.00 u.)

NEC “De Vroente, Putsesteenweg, Kalmthout

Meebrengen: telescoop/verrekijker, laarzen en
kledij en niet te vergeten picknick en voldoende drank.
Reisbijdrage: 0,05 euro voor de chauffeurs
Inschrijven verplicht en graag voor 9 oktober

aangepaste

• Gids: Wouter Vanwesenbeeck (GSM - 0495/629762)
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Zaterdag 18 oktober NATUUR IN DE BUURT
Zaterdag 8 november
“Cursus ‘Paddenstoelen’ - praktijklessen”
9.30 u. (12.30 u.)

Parking ‘Wildertse Duintjes’ (naast viaduct),
Essen-Wildert

Op voorhand inschrijven om te kunnen deelnemen.
•

Inlichtingen: Hedwig Lauriks (tel. 03/666.63.68)

Zaterdag 25 oktober NATUUR IN DE BUURT
Zaterdag 15 november
“Cursus ‘Paddenstoelen’ - praktijklessen”
9.30 u. (12.30 u.)

NEC “De Vroente, Putsesteenweg, Kalmthout

Op voorhand inschrijven om te kunnen deelnemen.
•

Inlichtingen: Hedwig Lauriks (tel. 03/666.63.68)

Zat. 22 november

BEHEERSWERKEN
“Marijnenvennen - gebied ‘Lisseven

8.30 u. (12.00 u.)
Kalmthout-Nieuwmoer

Parking Maalderijstraat x Zilverenhoeksesteenwg,

Opslag verwijderen aan het ven in deelgebied 'Het Lisseven'.
We spreken we af op de parking van het kruispunt van de Darm Maalderijstraat - Zilverenhoekstwg, waarna we ons dan met car-pooling
verplaatsen naar de Lissevenstraat.

Meebrengen: takkenschaar, snoeischaar, handschoenen, laarzen.
•

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
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Griel (Burhinus oedicnemus)
(Wezelse Heide) op 15 juni 2008

te

Wuustwezel

Reeds jaren doorkruis ik geregeld in de periode eind februari tot eind juni de
Antwerpse Noorderkempen voor het tellen van Zwartkopmeeuwen (Larus
melanocephalus). Zo ook op zaterdag 14 juni 2008 wat resulteerde in een
totaal van 500 Zwartkopmeeuwen in de regio Essen-Kalmthout-Wuustwezel
op de pas gemaaide nat geregende voedselrijke graslanden. Aangezien ik
vermoedde dat er nog meer Zwartkopmeeuwen zaten, bezocht ik tijdens de
namiddag van zondag 15 juni 2008 opnieuw dezelfde landbouwgebieden en
enkele andere landbouwgebieden in de buurt te Wuustwezel en Brecht.
Nadat ik reeds 610 Zwartkopmeeuwen had gevonden, w.o. een groep van
350 ex. tussen Wuustwezel en Gooreind, besloot ik om nog enkele
landbouwgebieden t.h.v. de NL grens te Wuustwezel en Loenhout af te
speuren. Om 16.30 h bemerkte ik onderweg langs het Engelsbaantje in de
Wezelse Heide te Wuustwezel tijdens een onweer met zeer hevige
regenneerslag met het blote oog vanuit de rijdende auto een redelijk grote
lichtbruine vogel op een pas ingezaaide maisakker, en dit op een afstand
van ca 50 m.
Ik reed onmiddellijk terug achteruit aangezien de vogel op het eerste zicht
een plevierachtig voorkomen had (alhoewel hij te groot leek voor een
Goudplevier) doch de vogel vloog vrijwel onmiddellijk op. Met mijn
verrekijker zag ik nog net vaag door de beregende zijruit van de auto (en de
hevige regen stond op dat moment quasi loodrecht op de zijruit) een zwartwit-patroon op de hand- en armpennen van de bovenvleugels die tevens vrij
lang leken wat me onmiddellijk deed denken aan een Griel. De vogel streek
gelukkig terug neer na een korte vlucht van een 100-tal meters en liep
vervolgens in quasi horizontale "gebukte" houding snel naar de rand van het
maisveld. Ik vreesde dat de vogel ging schuilen in het naastliggende
maisveld alwaar de mais reeds 30 cm hoog stond, doch gelukkig bleef hij
zitten aan de rand, waarna ik hem eindelijk, zij het wazig door de beregende
zijruit van de auto, pleisterend kon waarnemen en waarbij vooral de
verticale houding van de vogel sterk opviel met bijna recht naar beneden
gerichte staart.
Nu was ik 100 % zeker dat het een Griel betrof, doch hopelijk geen
ontsnapte Afrikaan! Door de nog steeds zeer hevige regen op dat moment
was ik echter zo goed als genoodzaakt nog een 10-tal minuten in de auto te
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wachten, waarvan ik gebruik maakte om mijn broer Peter, Jef De Ridder,
Jan Scheirs, Glenn Vermeersch en Walter Sluis te verwittigen evenals
Gerald Driessens zodat enkele minuten later de waarneming reeds via RBA
werd bekendgemaakt. Na de regenbui wandelde de vogel terug een eindje
op het pas ingezaaide maisveld, waarna ik van op een afstand van ca. 150
m met telescoop de volgende kenmerken noteerde:
-

-

opvallende koptekening door witte wenkbrauwstreep, witte mondstreep
onderaan begrensd door een zwarte lijn en lichte keel
grote gele ogen
bruine zandkleurige mantel en borst
vertikale streping op borst
lichte ongestreepte buik
opvallend vleugelpatroon door witte baan op vleugeldekveren
onderaan begrensd door een fijne zwarte streep
vleugel onderaan zwart begrensd (t.g.v. zwarte hand- en armpennen op
de bovenvleugel die ik juist voordien tijdens de korte
vlucht
duidelijk had gezien)
opvallende staartprojectie
vrij lange gele poten
gedrag : "sluipend" loopgedrag met horizontale houding en tussen
schouders ingetrokken kop (in tegenstelling tot de vertikale
rechtopstaande houding die ik juist voordien waarnam toen de
vogel schuilde voor de hevige regen aan de rand van het maisveld)

Aan de hand van voormelde kenmerken determineerde ik de vogel 100 %
zeker als Griel. Dat het geen "ontsnapte" Senegalese Griel betrof, blijkt uit
de aanwezigheid van een opvallende witte baan op de vleugeldekveren, het
ontbreken van een opvallend lichtgrijs vleugelveld en het voorkomen van vrij
veel geel op de snavelbasis. Dit werd ook bevestigd door mijn broer Peter
die kort nadien ter plaatse was en die, in tegenstelling tot mezelf,
Senegalese Griel op zijn soortenlijst heeft staan.
Aan de hand van de afbeeldingen in de ANWB-Vogelgids (die ik steeds bij
me heb) van een juveniele en een adulte Griel besloot ik dat het een adulte
vogel betrof en dit o.w.v. de aanwezigheid van een opvallende witte baan op
de vleugeldekveren en de aanwezigheid van een zwarte lijn onderaan de
witte mondstreep.
Tot 17.15 u. heb ik de vogel geobserveerd waarna ik thuis literatuur over de
Griel en nauw verwante soorten raadpleegde. Uit de literatuur en meer
bepaald uit "Shorebirds" van Peter Hayman, John Marchant en Tony Prater
blijkt dat een juv. en een ad. Griel echter moeilijker te onderscheiden zijn
dan wat de afbeeldingen in de ANWB-Vogelgids doen uitschijnen. Volgens
"Shorebirds" is een juv. in het veld te onderscheiden door de opvallend
rossige uiteinden van de tertials en de minder witte, meer lichtbruine baan
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op de vleugeldekveren onderaan begrensd door een minder duidelijke meer
bruin-zwarte lijn.
de

Naast Senegalese Griel is er nog een 2 soort die enigszins zou kunnen
verward worden met Griel nl. de in zuidelijk Afrika voorkomende Water
Dikkop, maar ook deze soort heeft geen witte baan op de vleugeldekveren
doch een opvallend lichtgrijs vleugelveld, zoals Senegalese Griel, en is
tevens opvallend donkerker bruin van mantel, waardoor een eventuele
"escape" van deze soort eveneens kon worden uitgesloten.
Glenn Vermeersch kon later rond 20.00 u. bij mooie avondbelichting vanuit
zijn auto de vogel nog vastleggen op foto. Tijdens het fotograferen werd de
vogel echter opgestoten door een nieuwsgierige fietser waarna de vogel op
een te grote afstand ging zitten om nog betere shots te maken; vandaar
slechts één foto. De laatste waarneming werd diezelfde avond verricht na
22.00 u. door Marnix Thibaut.
's Anderendaags 16 juni 2008 was Glenn Vermeersch reeds om 5.15 u. ter
plaatse met het oog op het maken van nog enkele goede shots, doch de
vogel kon spijtig genoeg niet worden teruggevonden, ook later niet door mijn
broer Peter.
De foto van Glenn Vermeersch vind je op:
www.pbase.com/glennv/image/98724241.
Op deze foto is voormelde witte baan op de vleugeldekveren goed te zien
wat dus wijst op een adulte vogel doch ik zou hierbij willen opmerken dat de
fijne minder opvallend zwarte streep onderaan de witte baan op de
vleugeldekveren en de rossige tint op de uiteinden van enkele tertials (zoals
op de foto is te zien, doch niet door mij werd waargenomen in 't veld) wel
eens zouden kunnen wijzen op restanten van juveniel kleed zodat de vogel
mogelijk een 1stezomer of 2dejaars betreft.
Deze waarneming betreft de 6de waarneming voor de regio en de 1ste juniwaarneming.
De vorige waarnemingen (allen aanvaard door het BAHC) betreffen:
•
1962: 1 mei - Kalmthout-Kalmthoutse Heide 1 ex. (Giervalk 1967: 231)
•
1981: 21 juli t/m 1 augustus en 22 augustus - Brecht-Groot
Schietveld 1 ex. (V. Dupont, J. De Ridder en P. Symens, Wielewaal 1981:406)
•
1990: 10 juli - Kalmthout-Kalmthoutse Heide 1 ex. 's avonds
pleisterend en later opvliegend naar N (L. Van Schoor en B. De Munck,
Oriolus 1990:122)

•

1996: 21 t/m 24 juli - Brecht-Groot Schietveld 1 ex. (V. Dupont, J. De

•

2006: 4 mei - Brecht-Brechtse Heide 1 ex. (J. Scheirs, G. Vermeersch, J.

Ridder, J. Elst, D. Symens, G. De Smet e.a., Oriolus 1996:99)).
Elst, C. De Groof en G. Vergauwen, Natuur.oriolus 2007:23)

Dirk Symens
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Weidebeekjuffer Calopteryx splendens (Harris,
1782)
De laatste jaren nemen we steeds meer exemplaren van deze schitterende
juffer waar boven de Kleine Aa in Essen en Kalmthout. Uit binnengebrachte
waarnemingen blijkt dat deze juffer ook op andere plaatsen in de regio wordt
waargenomen.
Deze toename vraagt om wat meer uitleg over dit prachtig insect.
Vandaar deze bijdrage.
Areaal
Het verspreidingsgebied gaat van West-Europa tot Midden-Siberië en China
en omvat bijna het volledige Middellandse Zeegebied, met inbegrip van
Noord-Afrika. De ondersoort Calopteryx s. splendens komt vooral in het
grootste deel van Europa voor: van Zuid-Frankrijk tot Zuid-Scandinavië en
van Ierland tot de Oeral. In Zuid-Europa, met inbegrip van Zuid-Frankrijk
komen verschillende ondersoorten voor: C. s. caprai, C. s. ancilla en C.
xanthostoma die meestal als soort beschouwd wordt.
Huidige verspreiding in België
Algemeen. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt ten zuiden van Samber
en Maas: langs de Viroin, Ourthe, Lesse, Semois, Amblève, Mèhaigne,
Hoyoux, Rur, Our, Sure en hun diverse bijriviertjes.
In Vlaanderen komen populaties vooral voor in de Kempen: bekken van de
Kleine en de Grote Nete, de Mark (Merksken) in de provincie Antwerpen en
de Dommel, Warmbeek, Abeek, Kikbeek en Grensmaas te Limburg.
Kleinere populaties werden de laatste jaren gevonden op verschillende
plaatsen in Vlaams-Brabant en in de Limburgse Leemstreek: de Dijlevallei
(ten zuiden van Leuven), Laan, IJse, Hulpe en Velpe in Vlaams-Brabant en
de Demer, Herk, Mombeek en Berwijn in het zuiden van Limburg en in de
Brusselse regio (vallei van de Woluwe). In Henegouwen zeer plaatselijk
langs de Dender. Recente waarnemingen van telkens 1 exemplaar in Oosten West-Vlaanderen hebben betrekking op zwervende exemplaren, mogelijk
afkomstig uit Noord-Frankrijk of Henegouwen.
Evolutie van de verspreiding in België
Hoewel de huidige verspreiding ten opzichte van vroeger grotendeels
dezelfde is gebleven, zijn de aantallen van de Weidebeekjuffer in
Vlaanderen op een aantal plaatsen sterk afgenomen. Oude vindplaatsen in
de Scheldevallei zijn nu zeker verlaten. Zowel in Wallonië als in het oosten
van Vlaanderen werd de laatste 10 jaar een toename vastgesteld ten
opzichte van de voorbije decennia. Het is opvallend dat er recent
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verschillende populaties van de Weidebeekjuffer werden gevonden zoals in
de Brusselse regio, Vlaams-Brabant, Zuid-Limburg en Waals-Brabant,
regio's waar C. splendens al een tiental jaren of meer niet meer was
gemeld. Een globale vergelijking met vroeger is gezien de verschillen in
prospectie moeilijk te maken. Selys vermeldt de lokale achteruitgang van de
soort langsheen de Jeker als gevolg van watervervuiling, maar geeft geen
globalere evaluatie van de aanwezigheid in Wallonië.
Verspreiding in Nederland
De Weidebeekjuffer komt tegenwoordig wijdverspreid voor op de
zandgronden van Oost- en Zuid-Nederland. Zwaartepunten in de
verspreiding zijn Noord-Drenthe, het oosten van Overijssel en Gelderland,
Zuidoost-Utrecht, oostelijk Noord-Brabant en Limburg. Hij ontbreekt o.a. in
westelijk Noord-Brabant, delen van zuidelijk Drenthe en het midden en
noorden van de Veluwe.
Buiten de zandgronden is deze libel nog te vinden op een aantal plaatsen
langs de Grote Rivieren o.a. langs de Merwede.
De huidige verspreiding is te vergelijken met deze van voor 1960, maar met
minder aantallen. In de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw zorgden
beeknormalisatie en slechte waterkwaliteit voor een stelselmatige afname
van vindplaatsen en aantallen met als vermoedelijk dieptepunt het begin van
de jaren '80. Hij was toen uit grote delen van Nederland verdwenen en de
resterende populaties waren klein. Mogelijk zorgde een combinatie van
betere waterkwaliteit, beekherstel en warme zomers ervoor dat de soort
sinds eind jaren '80 weer vooruitgaat.
Verspreiding in de Noorderkempen
In de database van de Libellenvereniging Vlaanderen (LVV) duikt 1
historische waarneming op van 24 mei 1917 uit de Kalmthoutse Heide.
Wonder wat die juffer in de Kalmthoutse Heide kwam zoeken!
Feit is wel dat er sindsdien geen gegevens meer beschikbaar zijn.
Tot in 1999 !!
Toen werden door mezelf 2 ex. opgemerkt op de Kleine Aa t.h.v.
IJkensbeemd. Dat waren bij mijn weten de eerste recente vondsten in de
regio. Uit 2000 en 2001 zijn geen gegevens terug te vinden in mijn
databases, maar vanaf 2002 duikt de soort jaarlijks op, telkens in
toenemend aantal en vindplaatsen langs de Kleine Aa en dit in zoverre dat
we anno 2008 meer dan 250 ex. (hoofdzakelijk mannetjes) geteld hebben
over bijna de volledige lengte van de Kleine Aa (vanaf de grens met
Kalmthout tot de grens met Nederland).
De verbetering van de waterkwaliteit en het terug opduiken van
waterplanten in de Kleine Aa zijn hier natuurlijk niet vreemd aan én een
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markante verschijning als de Weidebeekjuffer kan niet over het hoofd gezien
worden.
Er dook op 1 juli 2008 zelfs een zwervend exemplaar op in de tuin van
Frans Vorsselmans in Kalmthout-Achterbroek!
Blijft natuurlijk de vraag "Waar komen deze dieren vandaan?".
De dichtsbijzijnde vindplaatsen in de Provincie Antwerpen vinden we in
Wuustwezel langs de Weerijsbeek en in Hoogstraten langs het Merksken.
De dichtsbijzijnde Nederlandse vindplaatsen vinden we langs de Mark en
een geïsoleerde vondst ten westen van Essen.
Zou het kunnen dat zwervende exemplaren uit die regio(‘s) onze Kleine Aa
bereikten en zich hier hebben voortgeplant?
Opmerkelijk is wel dat de soort op de Kleine Aa op hetzelfde moment
verscheen als de, voor de voortplanting noodzakelijke waterplanten als
Egelskop. Toeval !!??
Habitat
C. splendens verkiest matig zuurstofrijke beken en rivieren, gedeeltelijk
bedekt met waterplanten. De soort vliegt - in tegenstelling tot de
Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo) - aan niet te snelstromende waterlopen. Ze
komt voor langs brede, door de zon beschenen weidebeken maar ook langs
kunstmatige irrigatielopen (bv. in de Kempen) en aan plassen met
doorstromend water. Larven leven tussen ondergedoken wortels van bomen
langs de oever. Zwervende exemplaren kunnen gezien worden aan allerlei
biotopen, bv. kleiputten en visvijvers.
Levenswijze
De eieren worden onder water afgezet in diverse soorten planten, zoals o.a.
Egelskop (Sparganium spec.), waterranonkel (Ranunculus spec.) en
Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia). De larven leven tussen de vegetatie in het
water maar ook tussen de wortels van bomen en struiken. Ze zijn gevoelig
voor uitdroging. Ze hebben een voorkeur voor donkere plaatsen, waar 30 tot
75 larven per m² kunnen worden aangetroffen. Ze mijden stenen en open
zand. De larven zijn 's nachts actief waardoor ze minder gevoelig zijn voor
predatie door vissen. Het uitsluipen begint 's morgens vroeg en in verticale
positie op planten, ongeveer 10 tot 40 cm boven de waterspiegel.
Nadien trekken de imago's weg van het water. Ze brengen een
rijpingsperiode door bij struiken en weilanden in de omgeving, waar ze
vliegende insecten vangen. Vooral rijpe mannetjes overnachten in groep in
struiken en in de oevervegetatie in de omgeving van water. 's Ochtends
vroeg keren ze terug naar hun territorium dat ze sterk verdedigen tegen
andere mannetjes. Vanop een zitplaats overzien ze hun enkele m² grote
territorium. Indringers worden weggejaagd, maar wijfjes worden het hof
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gemaakt met een spectaculaire baltsvlucht. Na de paring begint het wijfje
onmiddellijk met de eiafzet waarbij ze bewaakt wordt door het mannetje.
Daarbij loopt ze achterwaarts over een stengel naar beneden. Als de
vleugels het water raken, keert ze zich om en loopt ze met de kop naar
beneden het water in om onder water de eitjes af te zetten.
Fenologie
De hoofdvliegperiode van de Weidebeekjuffer loopt van de tweede decade
van mei tot en met de derde decade van augustus. Er is een kleine piek in
de tweede decade van juli. Uiterste data zijn 30 april en 2 oktober.
Rode-Lijstcategorie
Vlaanderen: Momenteel niet bedreigd
Wallonië: Momenteel niet bedreigd
Brussel: Bedreigd
Literatuur:
•
•
•

•

De Knijf G., Anselin A., Goffart P. & Tailly M. (eds.), 2006. De Libellen
(Odonata) van België: verspreiding - evolutie - habitats. Libellenwerkgroep
Gomphus i.s.m. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 368 p.
Gysels, J., 1994. Kempische beeklibellen, Gomphus, 10 (4): 109-112.
Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, 2002. De Nederlandse libellen
(Odonata). Nederlandse Fauna 4. Nationaal NatuurHistorisch Museum
Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertibrate Survey-Nederland,
Leiden.
Vercoutere, B., 2003. De Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens) in het
Dijleland: een nieuwkomer? Gomphus, 19 (1): 3-12.

Met dank aan Geert De Knijf voor het ter beschikking stellen van de nodige
informatie.
Joris Pinseel

Een scholekster, meneer (Haematopus ostralegus)
Met deze woorden eindigde het artikel over Geocaching in onze vorige
Korhaan.
Ik had al een vermoeden dat een koppeltje Scholeksters zich ging nestelen
in 't Spijkerbroekje.
Het zijn luidruchtige vogels met een zwart-wit verenpak en een koraalrode
snavel, dus opvallen doen ze wel. Deze kenmerken speelden uiteindelijk in
hun nadeel.
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Ze kozen een pas geknotte els uit, ruim 1,5 m boven de grond. In de
knoestige kop was er door de jaren heen een mooi kuiltje ontstaan met wat
vermolmd hout als bodem. Ideaal om er eieren in te leggen en uit te
broeden. Zo dachten pa en ma Scholekster .
Op 26 april kon ik het eerste ei, ongeveer zo groot als dat van een kip,
fotograferen. Het is een bruin geval met donkere spikkels. Er worden er zo 2
tot 4 gelegd.
De ouders wisselen elkaar af bij het broeden, dat ongeveer 26 à 28 dagen in
beslag neemt.
Wanneer de jongen uitkomen, worden zij enkele dagen in de nestkom
gevoed, maar zover is het hier niet gekomen.
Ik kwam regelmatig een kijkje nemen; ik ben tenslotte toch de conservator,
“de behoeder”.
De laatste dagen voor het "kippen" (uitkomern van de eieren) stopte ik
dagelijks even als ik van mijn werk kwam. De vogel verliet een poosje het
nest en ik kon vanop afstand de eieren zien liggen. Het werd ook steeds
groener rond het nest, want de els begon nieuwe scheuten te krijgen.
Enkele dagen voor het uitkomen van de eieren heeft een onverlaat uit de
buurt een einde gemaakt aan het mooie verhaal. Ik heb, toen ik daar
passeerde met de fiets, twee personen door het tegenover liggend perceel
richting Spijkerbroekje zien stappen. Volgens mij was het een grootvader
met zijn kleinkind, personen die alles wat in hun buurt ligt, als hun territorium
beschouwen. Het is een oude kwaal die maar niet geneest. Het kind moet
hier een les krijgen in het respecteren van de natuur. Kijken mag, maar
aankomen niet !
De nestkasten voor onze kleine zangvogels werden ook geopend.
Bij de nestkast bewoond door een Ringmus werd het haakje niet gesloten !
Wat kan je in hemelsnaam met de eieren aanvangen ?
Kan je niet gewoon komen kijken naar de jonge vogels ?
Binnen vijf jaar als we nog eens gaan knotten, moet ik dan gaan kamperen
in 't Spijkerbroekje ?
Gelukkig is de nestkast met 5 jonge Torenvalken niet in hun handen
gevallen.
Van een bezorgde conservator.
Wim
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Hoe is de zoetwatervis in Vlaanderen eraan toe?
Het INBO volgt de visstand in de Vlaamse wateren op via het Meetnet
Zoetwatervis. Op vaste plaatsen worden vissen gevangen met fuiken of
elektrovisserij. We noteren de naam van de soort, de aantallen per soort en
de lengte en het gewicht van de individuele vissen. Daarna laten we de
vissen weer vrij.
Zopas verscheen een overzichtsrapport met de resultaten van 2007. We
bevisten 149 locaties verspreid over 9 rivierbekkens.
De belangrijkste vooruitgang van de visstand zagen we in het Leiebekken.
Overal op de Leie vingen we nu vis en de aantallen en densiteiten waren
spectaculair gestegen ten opzichte van 2003. We vonden er zelfs de
zeldzame kleine modderkruiper, een primeur.
Voor het eerst sinds vele decennia werd in de Zenne opnieuw vis gevangen,
een spectaculaire gebeurtenis die ruime weerklank vond in de media. De
Dijle verbeterde stroomafwaarts Leuven. In het Nete- en het Maasbekken
was er geen verandering ten opzichte van vroegere afvissingen. Deze twee
bekkens behouden hun status van de beste visbestanden in Vlaanderen. In
het Demerbekken ging het visbestand licht achteruit.
In het IJzerbekken en in de Gentse kanalen zagen we een lichte verbetering
maar de visindex, die een maat is voor de kwaliteit van het visbestand en de
structuur van de waterloop, is er nog steeds matig tot ontoereikend. In de
Bovenschelde bleef de visindexscore ontoereikend tot slecht.
Op de helft van de locaties in het bekken van de Benedenschelde vingen we
nog steeds geen vis, maar in de Barbierbeek merkten we een voorzichtige
verbetering op.
Je kunt het rapport downloaden of bestellen op www.inbo.be
Van Thuyne, G. en Breine, J., 2008.Visbestandopnames in Vlaamse beken en
rivieren afgevist in het kader van het 'Meetnet Zoetwatervis' 2007. Rapport van het
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2008.21, Groenendaal, 154 p.
Gerlinde Van Thuyne, gerlinde.vanthuyne@inbo.be, tel 02 658 04 14

Jan Breine, jan.breine@inbo.be, tel 02 658 04 17
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Jonge zalmen op weg naar de Noordzee
De Atlantische zalm is een vissoort die een belangrijk deel van zijn leven in
zee doorbrengt, maar voor zijn voortplanting de rivier optrekt. De jonge
zalmen verblijven hun eerste levensjaren in onze rivieren en trekken na
enkele jaren terug naar zee.
De zalm is in de meeste Europese rivieren tussen de 18e en 20e eeuw sterk
achteruitgegaan of zelfs verdwenen. Belangrijke redenen hiervoor zijn de
toenemende industrialisatie en de toename van het aantal barrières voor
migratie op de grote rivieren. Ook op de Maas waren er veel barrières. Tot
vorig jaar konden volwassen zalmen België niet binnentrekken vanuit de
Noordzee doorheen Nederland en konden ze de rivieren in Vlaanderen en
Wallonië, die belangrijk zijn voor hun voortplanting, niet bereiken. Sinds
2008 zijn alle migratiebarrières in het Nederlandse deel van de Maas
opnieuw opengemaakt voor vis die de rivier optrekt. Met succes, want de
eerste volwassen zalmen zijn al opgemerkt in Wallonië.
De verschillende migratieknelpunten bemoeilijken niet alleen de intrek van
volwassen zalmen, maar ook de uittrek van jonge zalmen. Nu de volwassen
zalmen het benedenstroomse deel van de Maas weer kunnen optrekken, is
het belangrijk om ook zicht te krijgen op de uittrekmogelijkheden van de
jonge zalmen. Om dit in kaart te brengen startte het INBO in het voorjaar
van 2008, in samenwerking met Rijkswaterstaat Waterdienst en de
Universiteit van Luik, een onderzoek naar de uittrek van jonge zalmen vanuit
de
Berwijn
richting
Noordzee.
Hiervoor
gebruiken
we
een
transponderdetectiesysteem, waarmee we ook de uittrek van zilverpaling
hebben gevolgd (zie INBO Nieuwsbrief april 2008).
Voor dit onderzoek werden in maart 36 jonge zalmen gezenderd en uitgezet
in de Berwijn bij Berneau. De eerste zalmen vertrokken al enkele dagen na
hun uitzetting. Enkele weken later bereikten tien zalmen het Haringvliet. Zes
hiervan zwommen de Noordzee in, waar ze kunnen opgroeien tot volwassen
zalmen.
Hilde Verbiest, hilde.verbiest@inbo.be, 02 528 88 99
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Naaldbomen stoten teveel aan stikstof uit via de
huidmondjes
Metingen van ammoniak boven een naaldbos in Brasschaat hebben
aangetoond dat de naalden tijdens het groeiseizoen ammoniak afgeven aan
de atmosfeer via de huidmondjes. Dit zijn kleine openingen in het
naaldoppervlak, die de uitwisseling regelen van gassen zoals zuurstof,
waterdamp en koolstofdioxide met de atmosfeer.
In normale omstandigheden wordt er in een naald evenveel ammonium
aangeleverd als er nodig is voor de stofwisseling. De hoge afzetting van
stikstof uit de atmosfeer door de luchtvervuiling in de laatste decennia leidde
echter tot hoge stikstofgehaltes in de naalden.
Daardoor ontstond er een teveel aan ammoniak, opgelost in de
vloeistoflaagjes onder de huidmondjes. Wanneer de concentratie aan
ammoniak in de naalden groter wordt dan de concentratie in de lucht, stoten
de naalden ammoniak uit via de huidmondjes.
De uitstoot van ammoniak wordt groter bij hoge temperaturen en bij lage
concentraties van ammoniak in de atmosfeer. Het uitstoten gebeurt bijna
continu doorheen het groeiseizoen.
Toch blijft de hoeveelheid ammoniak die wordt uitgestoten via de
huidmondjes klein ten opzichte van de hoeveelheid ammoniak die wordt
afgezet vanuit de atmosfeer op het ganse kroonoppervlak. Deze grote
fractie wordt door de regen van het kroonoppervlak gewassen en komt op
de bosbodem terecht. Daarbij wordt de bodem verrijkt met stikstof en wordt
bodemverzuring versneld.
Het fenomeen van planten die ammoniak uitstoten via de huidmondjes is
vooral bekend bij landbouwgewassen en bemeste graslanden. Ons
onderzoek toont aan dat hetzelfde fenomeen ook optreedt in naaldbossen,
die de toevloed van stikstof uit de atmosfeer niet verwerkt krijgen. De bomen
geven het onverwerkte deel stikstof ofwel terug aan de atmosfeer ofwel
sluizen ze het via nitraatuitspoeling door naar het ondiepe grondwater.
Bossen waar ammoniak wordt uitgestoten via de huidmondjes, zijn dus nog
steeds sterk verzadigd met stikstof.
Johan Neirynck, johan.neirynck@inbo.be, tel 054 43 71 19
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Late (Horendonkse) dagvlinders
Wie dit jaar nog vlinders wil zien moet er stilaan werk van maken. Des te
meer omdat het er dit jaar pover mee gesteld is.
Onderstaand lijstje van gewone dagvlinders geeft een indicatie hoeveel tijd
je nog hebt. Ik zette de data van de laatste waarnemingen op Horendonk
van elk jaar uit de jaren 1993 tot 2007 op een rijtje en vermeld hier de
laatste drie:
Waarnemingen:

Laatst

Voorlaatst

Derdelaatst

Te laat
Groot dikkopje
Bruin zandoogje
Oranje zandoogje
Landkaartje
Boomblauwtje
Zwartsprietdikkopje
Klein geaderd witje

31.8
5.9
5.9
18.9
27.9
29.9
30.9

8.8
28.8
31.8
14.9
26.9
16.9
26.9

7.8
22.8
30.8
12.9
8.9
7.9
23.9

Rep je
Icarusblauwtje
Groot koolwitje
Distelvlinder
Argusvlinder

3.10
4.10
9.10
10.10

16.9
1.10
6.10
8.10

11.9
27.9
4.10
30.9

Tijd zat
Kleine vuurvlinder
Bont zandoogje
Kleine vos
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Gehakkelde aurelia
Klein koolwitje
Atalanta

20.10
26.10
28.10
30.10
30.10
31.10
11.11
17.11

16.10
22.10
22.10
27.10
29.10
24.10
22.10
10.11

13.10
18.10
16.10
10.10
24.10
16.10
16.10
3.11

Koen Verschoore
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Sneeuwbeer vertoeft in Essen.
De Sneeuwbeer (Spilosoma urticae) is geen naaste familie van de ijsbeer
maar wel van de Witte tijger (Spilosoma lubricipeda) en de Gele tijger
(Spilosoma lutea). Hij heet wellicht ´Sneeuwbeer´ omdat hij hoort bij de
groep Beervlinders (zo genoemd naar hun bruine dikharige rupsen) en
omdat hij sneeuwwit is van top tot teen op zwarte voeten, twee zwarte
stipjes op elke voorvleugel en rijen zwarte stippen op het achterlijf na. Op 7
juni waste ik hem van tussen de snijsla uit mijn tuin.
Volgens de Nachtvlindergids is het in Vlaanderen een zeldzame soort die
verspreid over het land voorkomt. Volgens dezelfde gids is het een vlinder
van moerassen, natte graslanden, oevers, schorren, kwelders en slikken.
Mijn normaal te droge moestuin leek daar na de regens van de dagen
voordien tijdelijk wel wat op.
Koen Verschoore

Vlinderen met de zaklamp
Nu er overdag zo weinig vlinders te bespeuren vallen, moeten we het
misschien ’s nachts eens proberen. Nachtvlinders zijn voorlopig nog voor
veel mensen mysterieuze onbekenden, maar langzaam maar zeker winnen
ze aan populariteit.
Bewijs hiervan is de mooie belangstelling die onze afdeling genoot bij het
inrichten van onze 1ste Nachtvlindercursus.
Motten zijn heus niet altijd saaie bruine beesten, en van de honderden
soorten die in Vlaanderen voorkomen, zijn er slechts een paar kleintjes die
in je kleerkast of tapijt kruipen. Als je een vlinderstruik in je tuin hebt, is het
de moeite om die eens in het donker te gaan bezoeken met een zaklamp.
De kans is groot dat je huismoeders en gamma-uiltjes te zien krijgt. En wie
’s avonds de tuinverlichting of het licht aan de achterdeur een tijdje laat
branden, krijgt op een paar weken al snel enkele tientallen soorten
nachtvlinders te zien. Om te weten welke soorten je kan verwachten,
hebben onze noorderburen een mooie voorspeller ontwikkeld. Die kun je
terugvinden op:
http://www.vlindernet.nl/nachtvlinderverwachting.php
Meer info over bestuderen van
http://nachtvlinders.natuurpunt.be
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Tuinvlindertelweekend succesvol ondanks slechte
weer
Ondanks het minder goede weer, trokken op 2 en 3 augustus meer dan
duizend gezinnen de tuin in voor de 2de Tuinvlindertelling van Natuurpunt.
Door de regen en wind lag het aantal tellers én vlinders aanzienlijk lager dan
vorig jaar. Maar de resultaten bevestigen de trend van de voorbije maanden:
zelfs onze 'gewone' vlinders hebben het moeilijk.
De Dagpauwoog fladderde vorig jaar nog rond in 33 procent van de tuinen,
dit jaar in amper 17 procent. Koolwitjes, die vorig jaar met 93 procent in
quasi alle tuinen opdoken, werden nu in slechts 74 procent van de tuinen
gezien. Ook de Atalanta (van 58 naar 39 procent) en de Blauwtjes (van 38
procent naar 24 procent) deden het slechter dan vorig jaar. In amper 7
procent van de tuinen vloog dit weekend een Kleine vos. Vorig jaar was dit
nog dubbel zoveel (16 procent).
Heel wat deelnemers zagen dit weekend zelfs geen enkele vlinder in hun
tuin. Die terugval kan niet alleen te wijten zijn aan het slechte weer. Soorten
zoals het Landkaartje, de Gamma-uil en de Gehakkelde aurelia gingen er
namelijk voorzichtig op vooruit.
Opvallende stijgers zijn de Zandoogjes, die van 42 procent naar 51 procent
gingen. Het Bont zandoogje en de Koninginnenpage vertoonden dan weer
een status quo tegenover vorig jaar.
Je kan ook nog steeds meedoen met de maandelijkse tuinvlindertelling van
Natuurpunt. Meer info hierover vind je op www.vlindermee.be
Uit de Vlinderflits van 14 augustus 2008

Nachtvlinders
Nachtvlinders maken het overgrote deel uit van onze inheemse vlinders
(Lepidoptera). Toch zijn ze veel minder bekend. Hun nachtelijke levenswijze
heeft daarmee te maken, maar ook het grote aantal soorten en de soms wat
moeilijke determinatie. Vroeger had je dikke Duitstalige boeken nodig om
onze motten te identificeren.
Maar sinds het verschijnen van de Nederlandse uitgave van de Veldgids
Nachtvlinders van Waring en Townsend, is de groep van de nachtvlinders
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heel wat toegankelijker geworden. Alle macro- nachtvlinders kunnen met dit
boek door middel van tekeningen en beschrijvingen op naam worden
gebracht. Heel wat soorten kregen speciaal voor dit boek voor het eerst een
Nederlandse naam.
En ook de vangmethode is gewijzigd. In plaats van het klassieke stroop
smeren of de hele nacht bij een lamp vertoeven, wordt tegenwoordig
meestal gebruik gemaakt van een 'Skinner-val'. Die zet je 's avonds op, en
's morgens zitten de motten gewoon in de bak. Dat bespaart heel wat tijd, en
het levert gegevens op die goed kunnen vergeleken worden.
Nachtvlindermeetnet
Nachtvlinderliefhebbers weten het al lang: met een kwikdamplamp kan je
motten aantrekken zonder dat je er achter moet gaan zoeken. In het
verleden werd dit vooral genoteerd in soortenlijstjes. Dit levert boeiende
informatie op over verspreiding van nachtvlinders in Vlaanderen. Door ook
de aantallen te noteren en een vast protocol te volgen, kunnen gebieden
worden vergeleken en trends in de aantallen vastgesteld. Dat zijn gegevens
die kunnen gebruikt worden om de toestand van onze biodiversiteit te
meten, en om veranderingen vast te stellen. Daarom startten we recent met
een nachtvlindermeetnet. Zowel specialisten als gemotiveerde beginners
kunnen hieraan meedoen. Natuurpunt Studie zorgt voor info en begeleiding.
Een handleiding en achtergrondteksten vind je op www.telmee.be.
Meer info: nachtvlinders@natuurpunt.be
Het boek 'Nachtvlinders. Veldgids met alle in Nederland en België
voorkomende soorten' van Waring & Townsend (2006) is te verkrijgen in de
Natuur.winkel.
Prijs: 40,00 € - ledenprijs: 36,00 €

Info van de website van Natuurpunt
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De Kruisspin (Araneus diadematus)
Deze spin is wellicht de meest bekende spin bij ons. Ze komt heel algemeen
voor in de Benelux. Het zijn tweejarige dieren, d.w.z. als ze uit het
eitje
komen in het voorjaar vreten ze zich het hele jaar door tot halfvolwassen
exemplaren en overwinteren ze, dankzij een soort "antivriesmiddel" in het
bloed, tot het volgend voorjaar, waarna ze zich tot een volwassen dier
vreten, paren, eitjes afleggen, de cocon verstoppen en sterven!
Vooral de grote volwassen dieren vallen sterk op in de nazomer en herfst.
Voorkomen
Deze spinnen komen voor van juli tot oktober en zijn te vinden in hoog
struikgewas in bos(randen), maar vooral in bermen en tuinen. Ideaal voor
deze spinnen zijn sparrenrijen omdat ze ondermeer gespecialiseerd zijn in
het vangen van kleine vliegjes.
Familiekwesties
Onze kruisspin behoort tot de familie van de WIELWEBSPINNEN of
ARANEIDAE. Er zijn bij ons drie families die wielwebben maken maar echte
wielwebspinnen onderscheiden zich van de HERFSTSPINNEN of METIDAE
en de STREKSPINNEN of TETRAGNATHIDAE door de vorm van het
lichaam en het web.
Bij onze Kruisspin is het achterlijf veel groter dan het kopborststuk en welft
boven het kopborststuk uit. De stevige poten zijn flink behaard en bestekeld.
Grootte
Een volwassen wijfje kan heel gemakkelijk tot 20 mm groot worden (lichaam
zonder poten) en vooral de zwangere wijfjes zijn in het najaar een heel
imposante verschijning.
De mannetjes blijven meestal onder de 10 mm.
Lichaamsbouw
Het typische kruis dat onze Kruisspin zo herkenbaar maakt is eigenlijk een
afvalstoffenverzameling van guaninekristallen die het lichaam niet meer
kunnen verlaten. Dit "kruis" wordt stelselmatig opgebouwd tijdens haar leven
en bevindt zich net onder de achterlijfshuid. Doordat echter
guaninekristallen alle licht weerkaatsen schijnt het kruis heel wit doorheen
de achterlijfshuid. Onze Kruisspin bezit acht kleine gelijkmatige oogjes,
maar kijken, voelen, en horen gebeurt via de beharing op de poten en met
de poten die in verbinding staat met het web.
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Wielweb
Een wielweb wordt beschouwd als een van de hoogtepunten van de evolutie
van de spinkunst. Bij onze Kruisspin gaat het om een, nagenoeg, volledig
vertikaal wielweb dat bestaat uit raamdraden, spaakdraden en vangdraden
(zie tekening). De vangzone is een verzameling van vangdraden die
voorzien zijn van kleefdruppeltjes. Als een Kruisspin deze vangdraden spint
gaan die door een "kleefklier" zodat de draad op zich al kleverig uit de
spintepels tevoorschijn komt. Met haar achterste poten tikt de spin tegen
deze draad zodat de kleefstof zich verzamelt in gescheiden druppeltjes. Een
prooidier dat hierop terecht komt is onherroepelijk verloren!
Het web kost de spin heel veel energie en is eigenlijk voorzien op het
vangen van hele kleine vliegjes. Om de twee dagen (bij volwassen dieren)
of om de dag wordt het web (met de vliegjes) gerecupereerd en opgegeten.
Bosdieren zullen uiteraard ook grotere prooidieren (zoals vlinders) niet
versmaden. Onze Kruisspin is een uitgesproken dagdier dat zich meestal in
het centrum van haar web bevindt. 's Nachts of bij slecht weer bevindt de
spin zich in haar schuilhut van waaruit een seindraad vertrekt die verbonden
is met het centrum van haar web. Biedt er zich toch een prooidier aan, dan
zal de spin het niet nalaten deze toch te overmeesteren.
Beten
Een Kruisspin bezit twee gifkaken met twee grote giftanden die heel
gemakkelijk doorheen de menselijke huid kunnen prikken. Een beet van een
Kruisspin wordt ervaren als een speldenprik waarna de huid rood opzwelt
en tot een kwartiertje lang een verdikking vertoont.
Maar geen paniek, je kan gerust een Kruisspin met de blote hand opnemen,
ze zal nooit zomaar bijten. Heel zelden gebeurt het dat iemand de spin
dreigt te verpletteren (door op te gaan zitten bvb) en dat dan de gifklieren
volledig geledigd worden en de persoon in kwestie dan een veel grotere
dosis gif binnenkrijgt dan voorzien.
Nageslacht
Een Kruisspin kan, naargelang de hoeveelheid voedsel van 100 tot 600
eitjes opbouwen en afleggen. Deze eitjes worden ingesponnen in een cocon
en komen dan vanaf het voorjaar uit. Spiderlings van Kruisspinnen zijn
piepklein en knalgeeloranje van achterlijfje met een zwarte vlek. Ze blijven
mooi samen bij elkaar in een trosje zitten. Dreigt er gevaar, dan gaan ze uit
elkaar om zich zo groot mogelijk te tonen en de vijand (lees vogel of mens)
af te schrikken. De zwarte vlek verraadt het overschot van de eierdooier
opgeslagen in het achterlijf van de kleine spiderling. De kleintjes moeten
voorlopig bij elkaar blijven want ze zijn nog niet sterk genoeg om zelf alleen
al een webje te bouwen en prooien te verschalken. Eenmaal de dooier bijna
opgebruikt is zal er een kanibalistische slachting plaats vinden en kunnen de
overblijvende sterke spiderlings uitzwerven in de wereld. Te voet of
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zwevend aan een spindraad. Een ding is zeker, enkel de spiderling die zijn
eerste webje kan bouwen op een geschikte (voedselrijke) plaats zal
overleven en uitgroeien tot een prachtige Kruisspin!
Referenties:
Jones, D. vert. en bew. door Van Katwijk W., (1983), Thieme's Spinnengids;
Zutphen Thieme; ISBN 90 03 98270 8
Kullmann, E.& Stern, H., (1975): Leven aan een zijden draad; W. van
Hoeve, Baarn; ISBN 90 222 0239 9
Roberts, M.J.,(1999): Spinnengids; Tirion Uitgevers BV, Baarn; ISBN 90
5210 268 6
Van ‘t Veer, R., (1979): Wielwebspinnentabel; Tekening web blz. 27 naar
Wiehle : KISJES TOM Jeugdbondsuitgeverij
Tekst Bryan Goethals
Met dank overgenomen uit focus@ongewervelden 9, september 2008
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“Hoevefeesten” & “Aquafin-dag”
Ondanks de hevige onweersbuien en de massa hoeveelheid regen die alles
onder water zette waren de “Hoevefeesten” op 14 en 15 juni een succes.
Gelukkig stonden we binnen in de prachtige, 'bijna' waterdichte, historische
schuur waar Wim De Bock gezorgd had voor een mooie stand over de huis-,
boeren-, oever- en gierzwaluw.
Zaterdag was het kinderdag en heeft onze stand heel veel kinderen gelokt,
mede dankzij de kwis en de daarbij gepaard gaande prijzen (iedere
deelnemer had prijs).
Ook op zondag stopten veel belangstellenden die de nodige vragen hadden.
We hebben op die 2 dagen zeker onze groene boodschap kunnen
overbrengen. Het is toch goed om te zien dat nog heel veel mensen
belangstelling hebben voor die boodschap.
Bedankt Wim voor al het werk en tijd.
En natuurlijk ook bedankt aan de andere medewerkers.
Ook de “Aquafin-dag” met de opening van het waterzuiverings- station te
Kalmthout, waar we met onze vereniging (samen met Oxfam, Velt en de
Natuurgidsen Kalmthout) zorgden voor de catering was een succes. De
opkomst was groot (1420 mensen) en door het warme weer hadden de
meeste mensen grote dorst.
Ook ons ledenwervings- en verkoopstandje heeft goed gemarcheerd.
Hier ook bedankt aan de vele medewerkers.
Verslag: Igor Vandamme
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29 juli: Fietstocht naar de Molenbeek
Gids René Peeters
Geen al te grote opkomst (7 personen) voor deze nochtans boeiende tocht
langs de Molenbeek.
Deze waterloop is eigenlijk het verlengde van onze Kleine Aa, maar eens de
grens over verandert de naam meestal. Ik had voorgesteld om deze uitstap
op onze kalender te plaatsen, vandaar mijn aanwezigheid en als straf het
schijven van een kort verslag.
Langs de oevers van deze beek ligt een prachtig fietspad, met halverwege
een smal bruggetje, waar je even moet opletten!
Wij gingen de gigantische werken bekijken die uitgevoerd zijn thv de stuw bij
het binnenkomen van Roosendaal. René legde ons deskundig uit wat het
nut van deze ingreep is, in één woord samen te vatten "waterbeheer". Dan
krijg je weer de klassieke vraag: "Waarom kan dat hier en bij ons niet?".
De meest in het oog springende ingreep was de vistrap. U moet zich hier
geen treden voorstellen, maar een lange kronkelende geul met een
remmende functie wat stroomsnelheid betreft. De vissen kunnen de trap
gebruiken om zich stroomopwaarts te gaan voortplanten.
Een Blauwe Reiger koppelde het nuttige aan het aangename en stond
geduldig op een visje te wachten. En geduld hebben die beesten! (zie
tuinvijvers). Wie naar de Kinderboerderij ‘Minnebeek’ fietst kan niet naast
deze werken kijken, want negen van de tien keren sta je voor het rode licht.
Er is ook aandacht besteed aan passages voor amfibieën en kleine
zoogdieren zodat ze veilig kunnen migreren. Je zou geen Nederlander zijn
als je niet aan het recreatieve aspect gedacht had rond het water, wat
duidelijk te zien was aan het stoken van een vuurtje (barbecue ?). Kinderen
speelden in een vlakte, die als overstromingsgebied moet dienen bij
overvloedige regenval.
Was dat een Platbuik, een Oeverlibel of een Viervlek? We zaten er letterlijk
en figuurlijk heel dicht bij. Weidebeekjuffers hebben het ganse beekdal
ingepalmd. We zagen nog twee vlinders, m.n. een Atalanta en een
Gehakkelde Aurelia, wat ik persoonlijk een schittterde naam vind.
Onze gids heeft er foto's van gemaakt, misschien zijn het wel de laatste? Je
mag niet te pessemistisch zijn, maar als je al blij bent bij het zien van twee
soorten, dan gaat het toch wel de verkeerde kant op met onze dagvlinders!
Het is echt een aanrader om deze tocht eens op eigen houtje te doen en
stop dan even ... ook al staat het licht op groen.
Dank aan onze koprijdster Chris.
Verslaggever Wim
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24 augustus: fietstocht Natuurgebiedje “Lisseven”
De fietstocht naar onze gebiedjes de Smidsevijvers en het Lisseven heeft 8
mensen op de been gebracht.
De gebiedjes werden voorgesteld, beheerplan werd uit de doeken gedaan
en René Peeters zorgde voor de historische en hydrologische achtergrond
en uitleg. Iedereen was en is overtuigd dat we 2 kleine, maar hele mooie
en unieke gebiedjes hebben kunnen verwerven en gaan beheren.
Maar er is de komende jaren wel heel wat werk aan de winkel. We hopen op
de beheerdagen (zie agenda) dan ook heel wat volk op de been te krijgen.
Want, wat is er gezonder en geeft meer voldoening dan werken in en voor
de natuur ?
Verslag: Igor Vandamme
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Vliegende draken.
De viervlek is een woesteling!
Voor wie zich afvraagt waar ik het over heb: viervlek is de naam van een
libellensoort, de libel die in de Noorderkempen wellicht in de grootste
aantallen voorkomt. Ik bedoel dan wel van de soorten ´echte´ libellen, die
welke de Engelsen dragonflies, draakvliegen, noemen in contrast met de
damselflies, de sierlijk zwevende juffers.
Het is al enkele jaren geleden, om precies te zijn op 25.5.2001 dat ik de
viervlek voor het eerst zag. Het was die dag niet mogelijk er naast te kijken.
Terwijl ik aan de grens van het Klein Schietveld probeerde vogels te tellen
bleven ze maar opvliegen uit de hei vlak voor mijn voeten in groepjes van
wel 50 per vierkante meter. Gespreid streken ze wat verder dan weer neer.
Duizenden waren er. Laat me er meteen aan toevoegen dat die eerste keer
meteen de spectaculairste en massaalste keer was. Verreweg zelfs.
Normaal zie je er bij een stukje hei, een plasje en elk vennetje in de streek
enkele tot hoogstens enkele tientallen: mits het mei, juni of juli is, en mits de
zon schijnt.
Ga eens aan de oever van zo´n plas zitten. Gewoonweg zitten in het
zonnetje en blijven zitten. Al is wandelen misschien gezonder, zitten dat is in
elk geval rustgevend. En boeiend ook. En om het nog boeiender te maken
leer ik je een truuk: ga zitten vlakbij waar een takje of een biesje boven het
water uitsteekt.
Het was 2 juni 2008 toen ik de truuk vervolledigde.
Aan de rand van het vennetje joegen een tiental viervlekken elkaar en de
vrouwtjes na. Ik zei het al: woeste krijgers. Het exemplaar waar ik het wil
over hebben gebruikte een omgekraakte wilgentak op een kleine meter van
de oever als uitkijkpost. Het was een oud mannetje: de twee zwarte
aanhangsels aan het achterlijf wezen naar buiten, de gele zijvlekjes op de
romp waren vergrijsd tot bijna wit. Van tijd tot tijd vloog hij op om daarna
weer op dezelfde plaats, veertig centimeter boven waterniveau of soms op
een dor takje daarnaast, tien centimeter hoger, terug te keren.
Waarom hij opvloog?
Om vlakbij iets dat bewoog uit de lucht te grissen bijvoorbeeld. Hij miste
nooit maar het was daarom nog niet altijd een succes: een overwaaiend
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wilgenkatpluisje had hij beet maar het was geen spek voor zijn bek en hij liet
het meteen weer vallen. Vaker nog vloog hij op om soortgenoten en andere
vliegende draken te verjagen. In de hoogste versnelling waarmee hij erop
afschoot hoorde ik zelfs met slechte oren een ratelend geluid, het ritselen
van stijve vleugels tegen elkaar. Of om een vrouwtje bij het nekvel te grijpen
bij voorbeeld. Ze lieten er in tegenstelling tot waterjuffers geen gras over
groeien, vormden meteen de bekende hartvorm, en binnen twee drie
seconden was de klus geklaard en ging elk zijn weg. Ook hier het
ratelgeluid. Bij andere vluchten, versnellingen en scherpe wendingen was dit
geluid niet te horen; niet wanneer het te lang rustig bleef en hij een
verkenningstocht ging maken langs de venrand; niet wanneer hij zich ging
mengen in een groepje dat in razende vaart voorbijschoot.
Van zo´n afwezigheden maakte een mannetje venwitsnuitlibel gebruik om
het plaatsje in te palmen. Ik zeg wel venwitsnuit maar hoe goed ik hem ook
zag, het kan ook een noordse witsnuit geweest zijn. De rode vlek op
segment 3 bedekte minder dan de helft (in voetbaltermen 1-0 voor de
venversie) maar de rode vlekken op segmenten 6 en 7 strekten tot bijna
tegen het volgende segment (1-1). Aan de voorrandader van de
voorvleugels was tussen de basis en de knoop geen geel te bespeuren (21), maar hij was even groot of zelfs iets groter (niet in gewicht maar in
lengte) dan de viervlek: 2-2.
Onbeslist maar ik hou het op een venwitsnuit.
Ze zijn wel vijf minuten aan het bakeleien geweest; de één proberend de
ander te verjagen en het plaatsje dat even vrijkwam in te nemen tot de
witsnuit tenslotte besefte wie de baas was.
Hier komt de verbeterde truuk: ik ben een wilgentakje gaan halen en heb de
bladeren eraf gestroopt en het op een half metertje van de uitkijkpost, wat
dichter bij mijn zitplaats, geplant zo dat het twintig centimeter hoger dan de
gewone uitkijkpost boven het watervlak uitstak. Wat moest gebeuren
gebeurde. Binnen de halve minuut was de viervlek terug en nam plaats
bovenaan zijn dunne vijftig centimeterstek, draaide een paar keer met zijn
kop en ging toen op mijn kunstpost zitten, vijf centimeter onder de top. Van
aan de achterkant zat hij naar mij te kijken, zijn bleke snoet achter het takje,
aan beide kanten één donker loerend oog op mij gericht. Eerlijk gezegd ben
ik niet zeker dat ik het voorwerp van zijn interesse was: er woei een licht
windje van net achter het takje en de zon was aan het versluieren en
scheen zoals hij daar zat loodrecht op zijn rug.
Na de eerstvolgende vluchtjes keerde hij terug naar die plaats. Later streek
hij vijf centimeter hoger neer. Aan de top zelf van mijn afgeknakt takje
wapperde een los stukje pel dat hij misschien als niet stabiel genoeg
beoordeelde. Ik heb het weggehaald om het systeeem te verbeteren. En
toen ging hij bovenaan hangen met zijn bruine ogen en zijn witte voorhoofd
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net boven de top uitkijkend. Toen hij even weg was probeerde de
venwitsnuit het ook nog een keer, maar werd al snel weer verdreven.
De beloofde truuk is dus simpel: kies eerst een comfortabele zitplaats;
installeer dan op een afstand waarop je het scherpste ziet een geschikte
uitkijkpost en je kan libellen in alle detail en alle posities onder de gunstigste
condities bekijken. Mits wat geluk toch. En een beetje geduld. Voor
viervlekken en witsnuitlibellen zal er zelfs geduld tot volgend jaar mei nodig
zijn.
Koen Verschoore

De Korhaan nr. 4 / oktober 2008

Pagina 28

De zomer is altijd een rustige periode voor wat vogels betreft. Deze
zomer was vooral wisselvallig en zonnige dagen waren zeer schaars.
Deze slechte weersomstandigheden hebben de vogelkijkers duidelijk
niet afgeschrikt want er kwamen deze periode toch zeer veel
waarnemingen binnen. Ook tijdens de zomer kan je een aantal leuke
vogelsoorten waarnemen zoals je in volgend overzicht kan lezen.
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) was de hele periode regelmatig aanwezig
op diverse plaatsen in de regio. Op de Kleine Aa te Essen werden enkele
broedparen met kuikens opgemerkt. In aug. kwam de soort opvallend veel
voor op het Stappersven. Eind aug. werden hier niet minder dan 63 exn
geteld! Tijdens deze periode waren er geregeld enkele Futen (Podiceps
cristatus) aanwezig op het Stappersven. Geoorde Futen (Podiceps
nigricollis) waren nog te zien op het Groot Schietveld en in de Kalmthoutse
Heide met een max.van 43 exn. op 21 aug. op het Stappersven.
Enkele Aalscholvers (Phalacrocorax carbo) pleisterden in de regio en af en
toe vlogen er kleine groepjes over.
Opmerkelijk was de aanwezigheid van een Kwak (Nycticorax nycticorax) in
de Maatjes. In juni werd zowel op Belgisch als op Nederlands grondgebied
af en toe een ex. waargenomen. Op 27 juni waren 2 Kleine Zilverreigers
(Egretta garzetta) aanwezig bij de Steertse Heide in de Kalmthoutse Heide.
Grote Zilverreigers (Egretta alba) werden af en toe gemeld in de
Kalmthoutse Heide, op het Groot Schietveld en in de Maatjes. Een max. van
4 exn. was op 1 aug. aanwezig bij het Stappersven.
Op 24 juli pleisterde er een juveniele Purperreiger (Ardea purpurea) op het
Groot Schietveld. Op 8 aug. was nog een ex. aanwezig in KalmthoutAchterbroek.
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Een mooi groepje van 6 Zwarte Ooievaars (Ciconia nigra) was op 25 en 26
juli aanwezig op het Groot Schietveld. Enkele Ooievaars (Ciconia ciconia)
werden waargenomen bij het Groot Schietveld en in de Maatjes.
Opmerkelijk was een groep van 85 exn. die op 30 aug. over het Groot
Schietveld vloog.
Enkele Bergeenden (Tadorna tadorna) waren aanwezig op diverse
heidevennen.
Max. 100 Wintertalingen (Anas crecca) werden waargenomen in de
Kalmthoutse Heide. Op het Groot Schietveld werden enkele broedgevallen
vastgesteld. Opvallend was de aanwezigheid van een Pijlstaart (Anas
acuta) op het Groot Schietveld op 16 aug..
Enkele Zomertalingen (Anas querquedula) werden regelmatig gemeld op
het Groot Schietveld en in de Kalmthoutse Heide. Slobeenden (Anas
clypeata) waren in aug. opvallend talrijk aanwezig op het Stappersven. De
grootste groep bestond reeds uit 81 exn.
Ook Tafeleend (Aythya ferina) was hier goed vertegenwoordigd in aug. met
een max. van 52 exn. Een merkwaardige waarneming was deze van een
Witoogeend (Aythya nyroca) op het Stappersven op 22 aug..
Net zoals voorgaande jaren kregen we ook nu weer regelmatig meldingen
van overzomerende Brilduikers (Bucephala clangula) in de Kalmthoutse
Heide.
Wespendieven (Pernis apivorus) werden deze zomerperiode weer heel wat
gemeld. Op het Groot Schietveld werd een geslaagd broedgeval
vastgesteld. Hier werden 2 jongen gemeten, gewogen en geringd.
Op 3 juni was er een Zwarte Wouw (Milvus migrans) aanwezig in de
Maatjes. Van 7 tot 8 juni pleisterde er een Rode Wouw (Milvus milvus) op
het Groot Schietveld.
Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) was tijdens deze periode een
normale verschijning op het Groot Schietveld, in de Kalmthoutse Heide en in
de Maatjes.
Op 7 juni, 15 en 16 aug. was er een Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)
aanwezig op het Groot Schietveld. In de Kalmthoutse Heide was op 29 aug.
een wijfje aanwezig.
Haviken (Accipiter gentilis) werden weer heel wat waargenomen. Op het
Groot Schietveld werden 10 koppels geteld, waarvan 6 geslaagde
broedgevallen. Ook Sperwer (Accipiter nisus) werd geregeld waargenomen.
Op het Groot Schietveld waren er 2 broedgevallen van deze soort, echter
allebei mislukt. Van Buizerd (Buteo Buteo) werden in ditzelfde gebied 8
broedgevallen vastgesteld en nog eens metricconverterProductID4 in4 in de
directe omgeving van het Groot Schietveld. Ook elders in de regio waren
broedgevallen. Op 1 juni was nog een wijfje Roodpootvalk (Falco
vespertinus) aanwezig in de Kalmthoutse Heide. Nog een ex. vloog op 23
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juni over Wuustwezel-Gooreind. Groepen Boomvalken (Falco subbuteo)
waren regelmatig te zien in de Kalmthoutse Heide en op het Groot
Schietveld. Ook op een aantal andere plaatsen werd deze soort
waargenomen. Op het Groot Schietveld was er 1 zeker broedgeval en
enkele waarschijnlijke broedgevallen. In juli en aug. pleisterde er regelmatig
een Slechtvalk (Falco peregrinus) op het Groot Schietveld. Op 5 aug. was 1
ex. aanwezig bij het Stappersven.
Op 1 juni waren er 4 zangposten van Kwartel (Coturnix coturnix) in de
Wezelse Heide. Later werd nog een zangpost vastgesteld in de Matjens.
Waterrallen (Rallus aquaticus) werden op heel wat plaatsen gemeld.
Eén van de betere soorten voor deze periode was een Griel (Burhinus
oedicnemus) die op 15 juni in de Wezelse Heide werd ontdekt. Een artikel
over deze bijzondere waarneming kun je elders in ‘De Korhaan’ lezen.
Kleine Plevieren (Charadrius dubius) waren de hele periode aanwezig in
de Matjens en de Kalmthoutse Heide. Op 17 juni werd een Bontbekplevier
(Charadrius hiaticula) waargenomen in de Matjens. In juli en aug. werd op
het Groot Schietveld nog een overvliegend ex. gemeld. Een leuke
waarneming was die van 2 overvliegende Morinelplevieren (Charadrius
morinellus) op het Groot Schietveld op 23 aug.. Ook op de Kalmthoutse
Heide vloog een ex. over op 29 aug.. Wat later werd dit ex. invallend gezien.
Verdere zoekacties leverden echter niets op.
Op 22 juli vloog er een Goudplevier (Pluvialis apricaria) over het Groot
Schietveld.
Kemphanen (Philomachus pugnax) werden maar weinig waargenomen, er
kwam slechts 1 waarneming binnen.
Watersnip (Gallinago gallinago) was een redelijk talrijke verschijning. In de
Matjens werd een groep van een 50-tal exn.waargenomen.
Tijdens deze periode waren nog max een 35-tal Grutto’s (Limosa limosa)
aanwezig in de Maatjes. De laatste waarneming gebeurde op 15 aug..
Regenwulp (Numenius phaeopus) was een vrij normale doortrekker.
In aug. waren er enkele meldingen van Zwarte Ruiter (Tringa erythropus) in
de Kalmthoutse Heide. Groenpootruiters (Tringa nebularia) trokken
regelmatig in kleine groepjes door de regio. Ook Witgatje (Tringa ochropus)
kan worden omschreven als een talrijke doortrekker. Bosruiters (Tringa
glareola) zijn normaal minder talrijk, maar werden deze zomer ook heel wat
waargenomen in de Kalmthoutse Heide, in de Matjens en op het Groot
De Korhaan nr. 4 / oktober 2008

Pagina 31

Schietveld. Van Oeverloper (Actitis hypoleucos) kwamen er ook enkele
waarnemingen binnen van in dezelfde gebieden.
Zwartkopmeeuwen (Larus melanocephalus) foerageerden deze zomer nog
heel wat in de weilanden in de regio. Op 15 juni werden in totaal meer dan
500 exn geteld!.
Op 19 en 20 aug. was er een Zwarte Stern (Chlidonias niger) aanwezig bij
het Stappersven.
Zomertortels (Streptopelia turtur) werden af en toe waren genomen in de
Matjens en in De Nol te Essen-Wildert.
IJsvogels (Alcedo atthis) werden op heel wat plaatsen gezien, zelfs bij
enkele tuinvijvers (o.a. Te Essen-Centrum en Horendonk). Ook enkele
ringvangsten op De Nol te Essen-Wildert.
Tussen half aug. en eind aug. waren bijna dagelijks Draaihalzen (Jynx
torquilla) aanwezig op het Groot Schietveld met een max. van 3 exn.
Verschillende ringvangst van de Draaihals bij de Nol te Essen-Wildert
tijdens de maand augustus.
Op 26 aug. vloog er een Duinpieper (Anthus campestris) over het Groot
Schietveld en op 31 aug. was er daar een pleisterend ex. aanwezig.
Deze zomer waren er regelmatig Gele Kwikstaarten (Motacilla flava)
aanwezig in de Wezelse Hei. De eerste najaarsgasten verschenen rond half
aug.. Een Rouwkwikstaart (Motacilla alba yarrelli) was op 8 juni aanwezig
op het Groot Schietveld.
Op 11 juni werd hier ook een Nachtegaal (Luscinia megarhynchos)
waargenomen. Tijdens verschillende dagen ook ringvangsten in De Nol te
Essen-Wildert.
Tijdens verschillende dagen ringvangsten van Braamsluiper (Sylvia
curruca) in De Nol te Essen-Wildert.
Vanaf half aug. trokken regelmatig Paapjes (Saxicola rubetra) door de regio
w.o. ringvangst op 24 aug. in De Nol te Essen-Wildert. Ook Tapuit
(Oenanthe oenanthe) was vanaf half aug. regelmatig te zien.
Een merkwaardig fenomeen gedurende deze periode was de aanwezigheid
van Graszangers (Cisticola juncidis) op het Groot Schietveld. Het eerste ex.
werd waargenomen op 22 juli, nadien volgden nog verschillende
waarnemingen van enkele vogels. Uiteindelijk resulteerde dit in een
geslaagd broedgeval met 3 jongen!
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Een mooie waarneming was zeker de ringvangst van een Waterrietzanger
(Acrocephalus paludicola) op 15 aug. op het ringstation bij de Nol te EssenWildert.
Op diezelfde plek werden tijdens de maand augustus ook verschillende exn
van de sprinkhaanrietzanger (Locustella naevia) en de Snor (Locustella
lusciniodes) gevangen.
Ringvangst van Grote karekiet (Acrocephalus arundicaceus) bij de Nol te
Essen-Wildert op 16 aug.
Op 6 juni was een Orpheusspotvogel (Hippolais polyglotta) aanwezig op
het Groot Schietveld.
Begin juni werd er nog een zangpost vastgesteld van Fluiter (Phylloscopus
sibilatrix) op het Groot Schietveld.
In juni waren in de Matjens 2 adulte Baardmannetjes (Panurus biarmicus)
aanwezig samen met 10 juvenielen.
Regelmatig vlogen er kleine groepjes Kruisbekken (Loxia curvirostra) over
de regio. Verrassend was de aanwezigheid van een Roodmus (Carpodacus
erythrinus) bij de Biezenkuilen in de Kalmthoutse Heide op 3 juni.
Op 22 augusus was een Ortolaan (Emberiza hortulana) aanwezig op het
Groot Schietveld.
Tot zover dit overzicht. Bedankt aan alle waarnemers voor het bezorgen van
hun gegevens. Een volledig overzicht vind je op www.noorderkempen.be
Waarnemers: Wim De Bock, Rolf De Kam, Jef De Ridder, Steven De
Saeger, Huub Don, Joris Elst,Frank Goossens, Bert Goyens, Jos Jacobs,
Louis Jacobs, Herman Jacobs, Jean Jordaens, Ignace Ledegen, Stijn
Leestmans, Jos Keuppens, Karel Molenberghs, René Nelen, Herman
Nuytemans, Bert Pecque, Joris Pinseel, Jan Scheirs, Georges Simons,
Walter Sluis, Paul Snels, Dirk Symens, Peter Symens,Marnix Thibaut, Wim
Vandenbergh, Cel Van Hooydonck, Cees Van Laerhoven, Leo
Vanwesenbeeck, Wouter Vanwesenbeeck, Glenn Vermeersch, Koen
Verschoore, Michel Viskens, Herman Voet, Ludo Wens
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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