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Schanker, 12 te 2910 Essen

De
Korhaan

Woordje van de voorzitter
Ik hoorde het verschillende oudere mensen regelmatig zeggen: “Nog eens
een ouderwetse winter!!”.
Ik stel me wel de vraag of er vroeger zo vaak een ‘strenge’ winter was zoals
de afgelopen maanden december-februari. Af en toe eens een koude
periode zeker, met enkele jaren een uitschieter. Meestal herinneren we ons
de uitzonderingen om ze daarna te veralgemenen.
Of heb ik het mis?
Feit is wel, we hebben in de periode december-februari meer dan voldoende
sneeuw en vorst gehad.
De dieren hadden het ook zwaar. Heel wat vogels vonden gelukkig de weg
naar de voedertafels. In sommige tuinen kregen ze wel erg vreemde
snuiters op bezoek: waterhoentjes, fazanten, stormmeeuwen, … Anderzijds
kregen we ook de melding binnen van erg vroege Ooievaars (op weg naar
het noorden) of zelfs al kikkers en salamanders !! Hoe het onze Blauwe
reigers en IJsvogels verging zal wel een raadsel blijven … we kunnen alleen
maar gissen en hopen.
Onze inheemse dagvlinders die een winterslaap houden, kunnen dergelijke
koude periodes wel appreciëren; dan zijn ze veilig voor schimmels en
andere vochtige toestanden. Hun ‘anti-vries’ zorgt er voor dat ze veilig
kunnen overwinteren.
Nu staat hopelijk een weldoend voorjaar voor de deur.
Dat begon al in de laatste week van februari … regen, regen, regen en
zachte temperaturen zodat de paddentrek al snel op gang kwam. Later viel
die wel terug stil door de gure weersomstandigheden in het begin van
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maart. Nadien kregen we de traditionele “maartse buien” en zon en zachte
temperaturen … lente !!!
Lente … een periode van mooie kleuren, aangename vogelgeluiden, jong
leven, schitterende bloemen en insecten, … en een drukke periode voor
onze afdeling, zeker in het “Jaar van de Biodiversiteit”!!
Het “Jaar van de Biodiversiteit” werd in onze afdeling op 22 januari
opgestart met een meer dan geslaagde Ledenavond. Met 50 deelnemers
een succes. Naast de voorstelling van het jaarprogramma kregen we een
fijne maaltijd voorgeschoteld en mooie beelden te zien van de afdelingsreis
naar Zuid-Frankrijk. De moeite waard.
Ondertussen zijn de theorielessen van onze “Vlindercursus” reeds
afgelopen. De praktijklessen staan nu voor de 28 deelnemers voor de deur.
We bijten dit voorjaar de spits af met een aantal activiteiten (beheerswerken,
wandeling, infostand) tijdens het weekend van 24 en 25 april 2010 rond “De
dag van de Aarde”. In het weekend van 21 tot 23 mei staat dan weer het
‘Biodiversiteitsweekend’ in de kijker met allerlei excursies … onze “24 uur
van de Natuur” …
Over beide initiatieven vindt U verder meer in deze “De Korhaan”.
In deze “De Korhaan” vind je, naast bijdragen van eigen leden, ook een
interessante bijdrage die ik mocht lenen uit het tijdschrift ‘Meander’ van onze
zustervereniging uit de Vlaamse Ardennen. De tekst over de ‘Biodiversiteit’
is erg kritisch, maar zeker op zijn plaats … om bij na te denken !!
Verder is er ook nieuws uit “De Boterbergen”.
Ons beheerteam heeft hier al enkele werkdagen achter de rug …
werkdagen die toch al heel wat verschillende natuurliefhebbers op de been
hebben gebracht. Ondertussen is al 10 hectaren “vogelkersvrij” gemaakt. Al
een mooi resultaat!! Onder de puike leiding van René Peeters worden er
ook al plannen gesmeed om een nieuwe wandelweg te openen. Van zodra
alles hieromtrent klaar is, wordt U zeker op de hoogte gebracht via pers en
andere kanalen.
Feit is … zo’n groot terrein beheren vraagt werk, véél werk … zowel
theoretisch als praktisch. Verschillende beheermogelijkheden moeten
grondig bekeken worden en afgetoetst aan ‘verplichtingen’ van hogerhand
(Europa, Vlaanderen, Grenspark). Het uiteindelijke doel is ‘de bescherming
en uitbreiding van biotopen waar specifieke planten en dieren kunnen
overleven’ …. De “Biodiversiteit” dus van het Grenspark als groot geheel.
Een werk van lange adem !! en hopelijk kunnen we echt rekenen op een
beetje geduld … alles komt in orde, maar het vraagt tijd.
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In het ganse proces spelen alle leden van het beheerteam een zeer grote rol
… zeker de veldwerkers !!!
Daarvoor wens ik al die veldmedewerkers hier even in de spreekwoordelijke
“bloemetjes” te zetten. Bedankt dames en heren !!
Tenslotte nog één mededeling.
Omwille van ecologische en economische redenen schakelt “De Korhaan”
stilaan over naar een digitale versie. Uiteraard blijft de papieren versie
bestaan voor die leden die dat wensen. Wie een digitale versie wenst te
ontvangen stuurt een mail naar redactie@noorderkempen.be.
In de digitale versie kunnen we kleurenfoto’s of kleurendiagrams verwerken.
In de gedrukte versie is dat omwille van de te hoge drukkosten niet mogelijk.
Aan U de keuze.
Van zodra we Uw berichtje ontvangen versturen we U “De Korhaan” per
mail.
Een aangename “lente” toegewenst.
Joris Pinseel
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Dag van de Aarde
Dag van de Aarde
24 april 2010

8u00
12u00

Wildertse Duintjes
“Beheerswerken”
Parking Wildertse Duintjes (viaduct)
Wildertse Duintjes – Essen-Wildert

Een stukje natuurgebied vraagt regelmatig onderhoud. Zo ook het
moerasbosje bij het Bergenven. Amerikaanse vogelkers wordt verwijderd!!

Meebrengen: aangepaste kledij, werkhandschoenen, hakbijltje, ...
 Inlichtingen: Dirk Vilijn (tel. 03/667.47.96)

Dag van de Aarde
25 april 2010

8u00

Kalmthoutse Heide
“Natuurwandeling”

Parking Zuid, Verbindingsstraat,
12u00 Kalmthout
Deelname: €1,00 (niet-leden)
We genieten van het landschap en gaan op zoek naar vogels. Veel
lentesoorten zijn reeds aanwezig en laten zich van hun beste kant horen:
Tjiftjaf, Fitis, Boompieper, Gekraagde roodstaart … Het Stappersven met de
grote watervogelpopulatie krijgt de nodige aandacht.

Meebrengen: verrekijker en/of telescoop, aangepaste
laarzen bij regenweer.
Leden brengen hun lidkaart mee !!

kledij

Inlichtingen en gids: René Nelen (03/667.33.83)
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Dag van de Aarde
25 april 2010

12u00
18u00

“Infostand”
Parking NEC “De Vroente”,
Putsesteenweg, Kalmthout

Dergelijke initiatieven zijn telkens een mooie gelegenheid om onze
vereniging in the spotlight te zetten. Zo ook vandaag.
Wie zich geroepen voelt om mee te werken is van harte welkom.
Wie even een kijkje wil komen kijken is eveneens welkom … zeker als je
nog wat vrienden en kennissen kunt meebrengen.
De infostanden én de natuurwandelingen in de Kalmthoutse Heide zullen je
zeker bekoren. Doen !!!
 Inlichtingen: Igor Vandamme (03/666.06.80)

Programma Noorderkempen
2 mei 2010

7u30

Natuurgebied ‘Molenplaat’
“Natuurwandeling”

Parking Heuvelhal, Kapelstraat
12u30 Essen-Centrum
“De Molenplaat”, is een heel gevarieerd gebied en een paradijs voor vogels.
De plasjes trekken verschillende steltlopers, eenden, meeuwen en
sternensoorten aan. In het rietveld vind je o.a. Rietzanger, Blauwborst,
Baardmannetje, Bruine Kiekendief.

Meebrengen: verrekijker of telescoop, aangepaste kledij en laarzen
bij regenweer. Een versnapering kan nuttig zijn.
 Inlichtingen & gids: Igor Vandamme (03/666.06.80)
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8 mei 2010

5u30

Lente op de Kalmthoutse Heide
“Ochtendtocht”

8u30

NEC "De Vroente", Putsesteenweg,
Kalmthout

Het is zo vroeg in de ochtend nog heel rustig op de Heide. Toch zijn een
aantal ‘Vroege vogels’ al actief. De eerste zonnestralen ontlokken hen het
ochtendgezang … territorium veilig stellen … een wijfje lokken … misschien
genieten van de nieuwe dag.
Enkel voor wie zich op deze ochtend bij de vroege vogels voegt!

Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij (laarzen bij regenweer).


Inlichtingen en gids: Hedwig Lauriks (03/666.63.68)

16 mei 2010

10u00

Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”
Parking “Beekdal” - Over d'Aa

(12u00) Essen - Horendonk
Voor wie van de rust van waterlopen, weidse vergezichten en fraaie
landschapselementen houdt … Lentewandeling “Dal van de Kleine Aa”
De wandeling voert deels door het dal van de Kleine Aa, gaat naar de
Postbaan te Horendonk, volgt Schanker en keert langs een fietspad pal
naast de Kleine Aa terug naar het uitgangspunt.
Ingegaan wordt op aanwezige flora en fauna, maar ook op de historiek van
de beek, enkele kenmerken van de beek, het waterbeheer en de geplande
werkzaamheden om de beek in oude toestand terug te brengen.
De twee uur durende route voert langs verharde grintpaden en verhard
wegdek.

Meebrengen:
verrekijker,
aangepaste
kledij,
wandelschoenen. Route is geschikt voor rolwagens.


Inlichtingen en gids: Leo Juffermans (03/667.67.92)
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stevige

Biodiversiteitsweekend
“Countdown 2010” … “Het jaar van de biodiversiteit” …
Dit weekend wil Natuurpunt allerlei activiteiten inrichten waarbij de
nadruk wordt gelegd op de ‘Biodiversiteit’. Het is de bedoeling om in
Vlaanderen “2010” verschillende planten en dieren te vinden.
Onze afdeling neemt hieraan deel met een gevarieerde waaier aan
activiteiten …”De 24 uur van de Natuur” …

De 24 uur van de Natuur
21 mei 2010

19u00

(22u00)

De Maatjes
“Lente in het moeras”

Kerk Nieuwmoer, Dorpsstraat
Kalmthout-Nieuwmoer

“De Maatjes” vormen een uniek stukje
natuur op de grens van Vlaanderen en
Nederland. Een verloren stukje ‘groen’.
Aan Vlaamse zijde vinden we een aantal
kleinschalige weilandjes, enkele vochtige
percelen, waterlopen mooie houtkanten
en bomenrijen. De Nederlandse ‘Matjens’
kenmerken zich door een uitgestrekt
rietveld, waterpartijen en weilanden, omzoomd met mooie knotwilgen. Een
prachtig gebied waar we tal van vogels en planten kunnen waarnemen.
Uiteraard wordt alles met de meeste ‘bewondering’ geobserveerd en
genoteerd!!

Meebrengen:
verrekijker,
aangepaste
wandelschoenen of laarzen (bij vochtig weer)


kledij,

Inlichtingen en gids: Joris Pinseel (03/667.57.97)
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De 24 uur van de Natuur
22 mei 2010

Natuur in de buurt
“Vroege vogels”

7u30

Kerk O.L.Vrouw, Nieuwstraat
(9u30) Essen-Centrum
’s Morgens vroeg uit de veren … “Ochtendstond heeft goud in de mond” is
een aloud spreekwoord. Deze ochtend is dit hopelijk van toepassing. Een
wandeling door de dorpskern van Essen met een verhoogde aandacht voor
plant en dier … Het is nog rustig en op verschillende plekken zingen vogels
… merel, zanglijster, Turkse tortel, …
En wij kunnen genieten !!

Meebrengen:
verrekijker,
wandelschoenen


aangepaste

kledij,

stevige

Inlichtingen en gids: Wim De Bock (03/667.49.19)

De 24 uur van de Natuur
22 mei 2010

Stappersven
“Vogels op de Stapper”

10u30

Parking Zuid – Verbindingsstraat
(13u00) Kalmthout

Deelname: €1,00 (niet-leden)
Het Stappersven is en blijft een prachtige
plek om vogels te observeren. Zowel op het
ven als in de omringende bossen komen tal
van interessante soorten voor.
Hoofdzakelijk met aandacht voor vogels
maken we hier een mooie wandeling.

Meebrengen:
verrekijker,
wandelschoenen


aangepaste

kledij,

stevige

Inlichtingen en gids: Wouter Vanwesenbeeck (0474/43.33.48)
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De 24 uur van de Natuur
22 mei 2010

Kalmthoutse Heide
“Op zoek naar Vlinders”

13u30

Parking “De Vroente” - Putsesteenweg
(16u00) Kalmthout
In de maand mei stelen enkele Vlinders de show op de Kalmthoutse Heide.
Hier en daar zijn een aantal (eerder zeldzame) soorten waar te nemen en
voor wie goed kijkt schuilen er nog wel enkele interessante insecten tussen
de begroeiing. Met een open en geïnteresseerde blik kunnen we mooie
zaken ontdekken !!!
Uiteraard proberen we onze “Biodiversiteitslijst” aan te vullen !!
Onderweg brengen we een kort bezoek aan het “Boerenven”. Hier krijgen
we wat info over de verschillende Libellen die hier in het voorjaar
voorkomen.

Meebrengen:
verrekijker,
wandelschoenen


aangepaste

kledij,

stevige

Inlichtingen en gids: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)

De 24 uur van de Natuur
22 mei 2010

14u00

Kalmthoutse Heide
“Libellen op het Boerenven”
Samenkomst aan het “Boerenven”

(15u00) Kalmthout
Wie wat meer te weten wil komen over Libellen kan vandaag terecht bij het
“Boerenven”. Hier krijg je de kans om deze schitterende dieren te
observeren. Er wordt uitleg verstrekt over hun leefwijze, hun biotoop, …
Wie wenst kan op eigen houtje naar het Boerenven wandelen. Wie meer
wenst te ontdekken op de Kalmthoutse Heide kan aansluiten bij de
wandeling die al om 13.30 u. vertrekt aan “De Vroente”.


Inlichtingen: Kristof Vlietinck (0497/54.17.21)
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De 24 uur van de Natuur
23 mei 2010

9u30

Beekdal Kleine Aa
“Weilanden en bermen”
Parking N117 – Grens met Nederland

(13u00) Essen
Planten mogen zeker niet ontbreken tijdens een weekend waarin de
Biodiversiteit in de kijker staat. Het IFBL-vak dat we deze voormiddag willen
bekijken is één van de rijkste plaatsen in onze regio. Tal van interessante
planten komen hier nog voor. En waar bloeiende planten staan, vinden we
ongetwijfeld ook vlinders en andere insecten.
Een boeiende voormiddag voor de natuurliefhebber … en ongetwijfeld wordt
onze Biodiversiteitslijst fel aangevuld met nieuwe soorten!!

Meebrengen: verrekijker of loep, aangepaste kledij, stevige laarzen


Inlichtingen en gids: Joris Pinseel (03/667.57.97)

De 24 uur van de Natuur
23 mei 2010

14u00

Marijnenvennen
“Fauna en Flora”

hoek Darm x Zilverenhoeksesteenweg
(17u00) Kalmthout-Nieuwmoer
Tijdens de wandeling die langs nog een paar overgebleven ‘Trage Wegen’
gaat die in het landbouwgebied de Marijnenvennen te vinden zijn, hebben
we aandacht voor de Biodiversiteit in het algemeen. We passeren langs een
mooie huiszwaluwkolonie. In de graslanden kunnen we weidevogels, zoals
Grutto, Kievit en Wulp ontdekken. We bezoeken ook de natuurgebiedjes
‘Smidsevijvers’ en ‘Lisseven’ die door Natuurpunt Noorderkempen pas in
beheer genomen zijn.

Meebrengen: Stevige
determinatiegidsen


wandelschoenen,

aangepaste

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
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kledij,

De 24 uur van de Natuur
23 mei 2010

Natuur in de buurt
“Nachtvlinders”

22u00

Tuin Schanker, 12
(0u30) Essen

Deelname:€1,00
Voor wie interesse heeft in “Nachtvlinders” kan deze avond een uitgelezen
kans zijn om met deze boeiende dieren kennis te maken. Met een
‘skinnerlichtval’ proberen we de soorten uit de tuin te lokken. Mits wat
geduld kunnen we de aanwezige soorten zeker op naam brengen.
Gezellig aan tafel met een warme kop koffie is het aangenaam vertoeven en
zoeken in de boeken.

Meebrengen: determinatiegids “Nachtvlinders”, loep, aangepaste
kledij (het kan al frisjes zijn !!)


Inlichtingen en gids: Joris Pinseel (03/667.57.97)

De 24 uur van de Natuur
24 mei 2010

13u00

Domein Cogels
“Landschapswandeling”

Kerk Essen-Hoek, Moerkantsebaan,
(17u00) Essen-Hoek
Deelname:€4,00
“Domein Cogels” maakt deel uit van het Grenspark Zoom-Kalmthoutse
Heide en herbergt met “De Groote Meer” een uniek stukje natuur. Bij een
voldoende hoge waterstand komen hier tal van vogels voor. In de
omringende bossen bloeien volop Rododendrons en tal van andere
interessante planten groeien op de oever van “De Groote Meer”.
Een aanrader om deel te nemen.
De deelnameprijs gaat integraal naar een goed doel, gesteund door de
Familie Cogels, dankzij wie we hier mogen komen wandelen.

Meebrengen: verrekijker en/of telescoop, aangepaste
laarzen bij regenweer.


kledij

Inlichtingen en gids: René Nelen (03/667.33.83)
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Programma Noorderkempen
28 mei 2010

10u00

Natuur in de buurt
“Het beekdal van de Kleine Aa”

Parking, "Beekdal", Over d'Aa,
(12u00) Essen
Voor wie van de rust van waterlopen, weidse vergezichten en fraaie
landschapselementen houdt … Lentewandeling “Dal van de Kleine Aa”
Ingegaan wordt op aanwezige flora en fauna, maar ook op de historiek van
de beek, enkele kenmerken van de beek, het waterbeheer en de geplande
werkzaamheden om de beek in oude toestand terug te brengen.
De twee uur durende route voert langs verharde grintpaden en verhard
wegdek.

Meebrengen:
verrekijker,
aangepaste
kledij,
wandelschoenen. Route is geschikt voor rolwagens.


stevige

Inlichtingen en gids: Leo Juffermans (03/667.67.92)

28 mei 2010

22u00

Kalmthoutse Heide
"Nachtzwaluwen"
Parking Noord, Verbindingsstraat,

(23u30) Kalmthout
De Nachtzwaluw is en blijft een zeer
geheimzinnige vogel. In de avondschemering wordt het mannetje erg
actief. Zijn merkwaardige zang is
dan te beluisteren en mits wat geluk
is ie ook op te merken tegen de
avondlijke hemel.
Voor wie eens op een andere wijze
een vogel wil observeren.

Meebrengen:
regenweer.

verrekijker,

aangepaste

kledij

en

laarzen

Inlichtingen: Herman Jacobs (03/677.35.98)
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30 mei 2010

8u00

Kraaijenberg – Markiezaatmeer
“Natuurwandeling”
Parking Heuvelhal, Kapelstraat,

(12u30) Essen-Centrum
Dit natuurreservaat is eigendom van het Brabants Landschap en telt, samen
met het Domein Mattemburgh, 2286 ha.
We parkeren op de parking langs de Fianestraat (omstreeks 8.30 u.) en
maken een mooie wandeling. We bezoeken zowel de vogelkijkhut als de
uitkijktoren (voor wie daar na 4 uur wandelen nog zin voor heeft). We
hebben aandacht voor planten en dieren en de mooie omgeving!

Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij
regenweer. Een versnapering kan nuttig zijn.


en

laarzen

bij

Inlichtingen en gids: Joris Pinseel (03/667.57.97)

5 juni 2010

9u00

Grenspark
“Dagtocht – Natuurwandeling”

Parking “Geitenstal”
(16u00) Abdijlaan – Huijbergen (Nederland)
Het thema van dit jaar: “Ecologische verbindingszones”.
Het wordt weer een mooie, gevarieerde wandeling door het bos, langs
vennen en open heidegebied.
Voor wie houdt van een stevige wandeling … het Grenspark beter wil leren
kennen … op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen … zeker
een aanrader!

Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en laarzen bij
regenweer. Een picknick voorzien en voldoende drank kan nuttig
zijn.


Inlichtingen en gids: Chris Vander Sypt (03/666.63.68)
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12 juni 2010

13u00

Oude Buisse Heide
“Natuur & Cultuur”
Kerk Sint-Vincentius - Horendonk

(16u00) Essen-Horendonk

Deelname: € 4,00 (niet-leden € 5,00)
Landgoed “Oude Buisse Heide” is verbonden met een historisch jaar en
illustere bewoners. In 1945 schonk schrijfster en politica Henriëtte Roland
Holst (1869-1952) dit bijzondere natuurgebied aan Natuurmonumenten. De
eigenaresse bracht hier met haar man, beeldend kunstenaar Rik Roland
Holst, vele zomers door in de Angora Hoeve. In de Herenkamer van de
naastgelegen boerderij ontvingen ze beroemdheden als architect Hendrik
Berlage, schilder Charley Toorop en dichter Herman Gorter. De Oude
Buisse Heide is voor het echtpaar Roland Holst een bron van inspiratie
geweest.
Henriëtte Roland Holst schreef er de meeste van haar dichtbundels,
biografieën en politieke boeken. Ze omschreef de plek met de woorden "zoo
lieflijk, vredig en idyllisch bekoorlijk, dat elk mensch, die daar komt, door
haar stilte, blije harmonie getroffen wordt." De ‘muze van het socialisme’
bracht haar dagen door met "wandelen, fietsen, zwemmen en luieren in het
bosch." Ze schreef er talloze prachtige natuurgedichten.

Meebrengen: aangepaste kledij en laarzen bij regenweer.


Inlichtingen: Joris Pinseel (03/667.57.97)
Gids: Riet Graaumans
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19 juni 2010

13u00

(15u30)

De Maatjes
“Grassen- en Schijngrassen”

Kerk Nieuwmoer, Dorpsstraat
Kalmthout-Nieuwmoer

Grassen zijn in allerlei biotopen aan te treffen. Schijngrassen eveneens. In
de Maatjes gaan we op zoek naar soorten die zich thuis voelen in ‘bermen’
en ‘schrale graslandjes’. Uiteraard zijn dit andere soorten dan tijdens de
tocht op de Kalmthoutse Heide van vorig jaar.
Voor wie meer wil weten over deze ‘moeilijke’ maar ‘interessante’
plantengroepen.

Meebrengen: loep, aangepaste kledij en laarzen bij regenweer.


Inlichtingen en gids: Joris Pinseel (03/667.57.97)

26 juni 2010

8u00

Beheerswerk Spijkerbroekje
“Maaibeheer”

(12u00) Parking Spijkerbroekje, Spijker, Essen
Natuurgebiedjes, hoe klein ook, moeten op regelmatige momenten even
onder handen genomen worden. In het begin van de zomer komt ’t
Spijkerbroekje aan de beurt. Maaien is hier de boodschap.
De hoge grassen worden gemaaid. Na drogen worden ze verwijderd.

Meebrengen: aangepaste kledij, werkhandschoenen, hark, riek, ..


Inlichtingen: Wim De Bock (03/667.49.19)
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9 juli 2010

Natuur in de buurt
“Gierzwaluwen”

20u00

Parking O.L.Vrouw, Nieuwstraat,
(22u00) Essen
We gaan niet alleen aandacht schenken
aan de "Gierzwaluwen" maar we zoeken
ook in de hoogte naar andere
interessante zaken. Bv. “Wat groeit daar
op het dak?” of "Welke vlinder fladdert
hier langs?". Het thema is tenslotte
“Natuur in de buurt”.
Aan de grootste nestkastenkolonie van
Gierzwaluwen in Essen gaan we, zeker
bij mooi weder, wel genieten van hun
vliegkunsten. We gaan ook even internationaal door de grens over te steken
met Nederland. Ook de natuur stopt daar niet. Naar goede gewoonte sluiten
we onze tocht af op het terras van het gierzwaluwcafé “1804” voor een
gezellige babbel. Het wordt zeker weer een leerzame en leuke uitstap.

Gelieve uw deelname te bevestigen.
Meebrengen: verrekijker en aangepaste kledij


Inlichtingen en gids: Wim De Bock (03/667.49.19)

De Korhaan nr. 2 / april 2010

Pagina 17

Quizzen met Natuurpunt Noorderkempen
Deze quizzen worden in seizoen 2009-2010 gespeeld
11 september 2009
18 september 2009
2 oktober 2009
23 oktober 2009
28 november 2009
5 februari 2010
20 maart 2010
27 maart 2010
23 april 2010

Quiz Heidebloem
Quiz Curieus
Quiz Groten Toer Joggers
Bosquiz ANB
Quiz KAV-Centrum
Quiz Wij aan de Grens
Quiz ZVC “De Withoef”
Quiz Kom op tegen kanker
Quiz VIVA-SVV

de

16 plaats
de
12 plaats
de
6 plaats
de
5 plaats
de
3 plaats
de
12 plaats
Gitok
Sporthal College
Volkshuis-Essen

Inlichtingen: Dirk Vilijn (tel. 03/667.47.96)

Libellentocht in de Kalmthoutse Heide
De Libellenwerkgroep Vlaanderen vzw organiseert op de Dag van de Aarde
een Libellenzoektocht in het noordelijke vennengebied van de Kalmthoutse
Heide.
Zo vroeg op het jaar zijn er reeds heel wat soorten actief. Het is mogelijk om
de Maanwaterjuffer (Coenagrion lunulatum) en de Noordse witsnuitliel
(Leucorrhinia rubicunda) waar te nemen.
Voor de liefhebber
Afspraak: Parking Zuid, Verbindingsstraat om 10.00 u.
Meebrengen: laarzen, picknick en voldoende drank, verrekijker.
Bij slecht weer kan de tocht afgelast worden. Neem eerst contact op.
Info:
Peter
Van
der
petervanderschoot@telenet.be

De Korhaan nr. 2 / april 2010

Schoot

(GSM

0473/95.90.00)

Pagina 18

of

“De Korhaan” digitaal
We moeten mee met onze tijd.
Natuurpunt Nationaal verstuurt regelmatig enkele “digitale nieuwsflitsen“
waarin de geabonneerden op de hoogte worden gehouden van allerlei
interessante berichtjes. Er is keuze tussen ‘flitsen’ over amfibieën, vogels,
zoogdieren, planten, …
Via de site www.natuurpunt.be kunt u zich daarop abonneren. Klik op ‘Mijn
natuurpunt’ en volg de instructies
Omwille van ecologische en economische redenen schakelt ook “De
Korhaan” stilaan over naar een digitale versie. In de digitale versie kunnen
we kleurenfoto’s of kleurendiagrams verwerken. In de gedrukte versie is dat
omwille van de te hoge kosten niet mogelijk.
Aan U de keuze.
Uiteraard blijft de papieren versie ook bestaan voor die leden die dat
wensen.
Wie een digitale versie wenst te ontvangen stuurt een mail naar
redactie@noorderkempen.be
Van zodra we U mail ontvangen versturen we voortaan “De Korhaan” per
mail.

Open deur dag in “De Vroente”
Ieder jaar neemt “De Vroente” deel aan de opening van het toeristische
seizoen in de provincie Antwerpen. Tal van speelse doe-activiteiten en
zoektochten vormen dan een prima aanleiding voor een familie-uitstap naar
ons centrum. Ook in 2010 valt deze dag samen met de “Dag van de Aarde”.
Met de slogan ‘Iedereen in beweging voor een rijke natuur’ organiseren we
die dag allerlei leuke activiteiten in samenwerking met de gemeente
Kalmthout en tal van natuurverenigingen uit de buurt.
Er is ook een ruilbeurs voor plantjes. Aarzel dus niet om plantjes, die u zelf
liever kwijt wil, mee te brengen!
Gratis toegang!
Afspraak: NEC De Vroente, Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout
http://www.devroente.be
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“Grensoverschrijdende zorg voor de natuur”
Op vrijdag 11 juni 2010 organiseert Voortouw, grensoverschrijdende
cultuurhistorische vereniging van Roosendaal, Essen en Kalmthout, in de
grote zaal van “De Vroente” (het onthaalcentrum van het “Grenspark De
Zoom-Kalmthoutse Heide”) een academisch congres onder de
bovenstaande titel.
Onze regio is, en …. dat is grensoverschrijdend het geval, de laatste jaren
aan een heuse revival toe op het gebied van natuurbescherming,
natuurbeleving en natuurstudie. Diverse recente en mogelijk toekomstige
aankopen verrijken het Grenspark in aanzienlijke mate en een groeiende
diversiteit van andere kleinere en grotere natuurgebieden (denk bv. ook aan
de ontsluiting van grote militaire domeinen) zorgen ervoor dat onze regio
grensoverschrijdend uitgroeit tot een, voor de vele liefhebbers, steeds
aantrekkelijker en florissanter gebied in de Noorderkempen en NoordBrabant.
Waar Vlaanderen altijd een onderhuidse en soms redelijk heftige spanning
heeft gekend tussen natuurbescherming, landbouw, recreatie en toerisme,
is men er in Nederland in geslaagd de schijnbare tegenstellingen iets
gezonder, guller en uitgebalanceerder met elkaar te verzoenen.
Die verschillen in aanpak vormen het thema van komend congres van
Voortouw. Een drietal sprekers zullen met kennis van zaken dat thema
behandelen, waarna vraagstelling en eventuele discussie voorzien worden.
Het programma van het congres ligt intussen vast en ziet er als volgt uit:
13.30 – 14.00
Ontvangst van de deelnemers in “De Vroente”
14.00 – 15.30
Wandeling in het Grenspark o.l.v. natuurgidsen
15.30 – 16.00
Pauze
16.00 – 18.00
Congres
18.30 – 21.00
Kempische Koffietafel in “De Kievit” (Korte Heuvelstraat)
Voor deelname aan de wandeling en het congres dient €5 ter plaatse
betaald te worden.
Voor deelname aan congres én koffietafel stort men vooraf (voor 1 juni) €25
op rekening 068-2119127-92 van Voortouw.
Jo De Ridder
Turfvaartlaan, 6
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.6080
Ps

Wij vergeten de ”aloude Heerlyckheden” niet, maar werken samen
aan de nieuwe heerlijkheden !!
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2010: Het jaar van de Biodiversiteit
We zullen er in 2010 niet omheen kunnen: opwarming en biodiversiteit,
wereldzorgen…
Ons land stuurde een grote afvaardiging naar Kopenhagen, u vernam de
resultaten ondertussen wel en we hopen dat het over meer dan een
windpark in de Noordzee zal gaan. We willen jullie ook waarschuwen voor
een nieuwe golf goedbedoelde informatie over biodiversiteit die op ons
afkomt; 2010 is immers het jaar van de biodiversiteit. Men stelt zich tot doel
de achteruitgang ervan wereldwijd te stoppen! Wereldwijd is heel ruim: de
zeeën en de tropische wouden die kraken onder de economische druk, de
strijd om de olie, de strijd om de economische macht.
We worden er wel eens misselijk van als men ons het ‘milieuvriendelijke’
China wil tonen dat het met de massale productie van zonnepanelen in de
eco(lo)nomische wedren meegaat, maar ondertussen volop investeert in
CO2- en milieubelastende nieuwe steenkolencentrales … voor o.a. de
nodige energie bij de aanmaak van hun paneeltjes.
Wij vragen jullie kritisch te zijn voor de inzet van onze Vlaamse en federale
vertegenwoordigers en voor de massale info die ons zal overspoelen. We
verwachten ons weer aan de goedweerberichten die na het zien van tien
vlinders in de tuin blokletteren dat het met de biodiversiteit niet zo slecht
gaat. De media zijn voorlopig geen stevige partners meer. In Vlaanderen de
achteruitgang van de biodiversiteit stoppen, laat staan keren, is als een
wielerzesdaagse winnen waar we met een ploeg Peeters-Schauvliege
moeten aantreden. Misschien doen ze het nog beter op de fiets dan in de
natuur/milieuproblematiek. We staan dus erg zwak om op politiek niveau
iets aan die doelstelling van 2010 te doen. Niet dat er niets op stapel staat
en ieder van u zal wel al ronkende titels gezien hebben over het stoppen
van de achteruitgang, maar te velde blijven we aankijken tegen de
onstuitbare achteruitgang van soorten en aantallen: zwaluwen, planten,
Geelgorzen, padden, leeuweriken, Eikelmuizen en … insecten! Van deze
laatste categorie is helemaal niet in te schatten in welke grootteorde die de
laatste 15 jaar naar beneden getuimeld is. Daarbij worden tal van andere
levensvormen meegesleurd omdat insecten voor hen nu eenmaal
basisvoedsel zijn.
De Korhaan nr. 2 / april 2010

Pagina 21

Laat ons eerlijk zijn, er is een kentering op gang gekomen op veel terreinen.
Was het Noorwegen niet dat onlangs een reuze-oppervlakte regenwoud ter
bescherming aankocht? Maar op zo veel andere vlakken is de strijd vrijwel
verloren. De schaalvergroting in de landbouw is onomkeerbaar o.a. door
economisch winstbejag, politieke onwil en gelobby. Structuurplannen
waarvan de natuur moet beter worden, komen daar wellicht eindeloos te
laat.
Op politiek vlak lijkt er ook steeds meer een groeiende desinteresse tot zelfs
vijandigheid voor natuur en milieu te ontstaan, zeker in veel gemeenteraden,
met vaak een erg minieme kennis van de dossiers op dat vlak. Milieuraden
en Gecoro’s die met veel geblaat als ultiem reddingsmiddel werden
opgestart zijn op veel plaatsen hopeloos geïnfiltreerd en lamgelegd door de
landbouw en andere belangengroepen.
De resultaten ervan zijn druppels op een hete plaat: boompje planten hier,
subsidietje geven daar, vrijblijvende beloften… Openbare besturen die
geacht worden op hoger niveau daar iets aan te doen zoals ANB
(Agentschap voor Natuur en Bos) en VLM (Vlaamse Landmaatschappij) zijn
in beweging gekomen, maar zullen aan dit tempo maar net voor hun
ministers in de zesdaagse eindigen… wegens veel te weinig daadkracht,
interne strubbelingen, massa’s reglementen en wellicht te weinig geld. Dat
kan misschien ook niet anders als de hogere politiek de kranen dichtdraait.
En wat zullen Peeters – Schauvliege in 2010 daar aan doen?
En Natuurpunt, ons grote voorbeeld uit Mechelen? Lichtend voorbeeld in
donkere tijden? We voelen ons alvast gesteund door het voorwoord van
voorzitter Walter Roggeman in het laatste Natuur.blad. Daar staat ook: “een
tijdelijke besparingsronde kan en mag zeker geen excuus zijn om even niets
te doen” en er wordt verwezen naar het Belgische voorzitterschap van de
Europese Unie en naar de heel belangrijke beslissingen rond het Vlaamse
buitengebied waarbij natuur en landschap op 50 % van de Vlaamse
oppervlakte maximaal moet behouden blijven…
Dus dringend gevraagd een politieker met enig gewicht die het voortouw
neemt? Gezien er nergens in het ‘huidig werkingsveld’ betrouwbare
kandidaten te bespeuren zijn moeten we misschien den Herman terughalen
en we bedoelen uiteraard niet De Croo !
Biodiversiteit is belangrijk, zullen we het ook met Natuurpunt nationaal eens
stevig op tafel gooien in 2010? Of zullen we ons ervan afmaken met een
nestkastje meer?
Tenslotte een woordje uitleg bij ‘biodiversiteit’: dit is de verzamelnaam voor
de verscheidenheid aan micro-organismen, dier- en plantensoorten, de
genetische variatie binnen die soorten en de verscheidenheid aan
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leefgebieden of ecosystemen. Omdat we steeds meer gebruikmaken van
ecosystemen, zoals bossen, moerassen, zeeën, gaat deze biodiversiteit in
een alarmerend tempo verloren.
Recente bevindingen van het Millennium Ecosystem Assessment van de
Verenigde Naties laten zien dat 70 % van alle ecosysteemdiensten
wereldwijd achteruitgaat en soorten in een steeds hoger tempo uitsterven,
zo’n 1000 keer sneller dan in de prehistorie.
We zien nu al dat ecosystemen ontregeld raken, en dat dit negatieve
gevolgen heeft voor het menselijk welzijn. Deze gevolgen zullen toenemen
als we geen actie ondernemen om biodiversiteit te beschermen en
duurzaam te gebruiken.
Regeringen beloven biodiversiteit vóór 2010 beter te beschermen
Als antwoord op deze uitdaging hebben de regeringsleiders van de EU
tijdens de Göthenburg Top in 2001 beloofd “het biodiversiteitsverlies vóór
2010 een halt toe te roepen”. Die doelstelling heeft in 2003 in Kiev de steun
gekregen van de pan-Europese landen. Het is de eerste
beschermingsdoelstelling met een dergelijke reikwijdte. Tijdens de
duurzaamheidstop in Johannesburg in 2002 en de 6de Conferentie van de
Partijen bij het Biodiversiteitsverdrag zijn er internationale afspraken
gemaakt om het biodiversiteitsverlies vóór 2010 significant te doen
afnemen. Om deze afspraken na te komen zijn er vergaande maatregelen
nodig, op zowel lokaal, regionaal als internationaal niveau. Er is een
groeiend besef dat het uitsterven van soorten en ecosysteemdegradatie ons
voortbestaan en welzijn bedreigen. Regeringen zien in dat het noodzakelijk
is om nu in actie te komen. De Europese Commissie heeft in haar recente
biodiversiteitsmededeling tien beleidsthema’s met specifieke acties
voorgesteld om deze 2010-doelstelling te halen. Het is nu aan de EUlidstaten en de Europese Commissie om gezamenlijk dat beleid uit te
voeren.
Informatie: Internet:
http://www.lne.be/themas/beleid/beleidsplanning/actualisatie-mina-plan3/mina3plus/biodiversiteit
http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit/lokale-biodiversiteit_1719.aspx
http://www.countdown2010.net/
Norbert en Rik Desmet

De Korhaan nr. 2 / april 2010

Pagina 23

Biodiversiteit Noorderkempen …
Sinds de oprichting van onze afdeling in 1952 worden fauna en flora
in de regio gevolgd. In de beginjaren ging het bijna uitsluitend om
vogels. Planten of andere organismen werden niet of zeer weinig
genoteerd.
Maar toch is het, mits wat zoekwerk, mogelijk geweest om een lijst
van de “Biodiversiteit” van de Noorderkempen op te maken.
Een overzicht.
Vogels
In de jaren ’50 van de vorige eeuw broedden er bv. nog Zwarte sterns op
het Nolse Ven. Ondertussen zijn zowel het Nolse Ven deels verdwenen en
de Zwarte sterns helemaal. Kun je je voorstellen dat de Grauwe klauwier
nog gebroed heeft in de Horendonkse Bossen? Wijlen Flor Van Meel wist na
al die jaren nog precies in welke (toen kleine Zomereik) deze schitterende
vogel zijn nest had gebouwd. Ook de Roek kwam als broedvogel voor in
Essen. Er was in de Stationsstraat een kleine kolonie. Ondertussen moeten
we al naar Loenhout rijden om nog broedende vogels te kunnen vinden.
Waar nu de Velodreef volledig is volgebouwd, vond René Nelen ooit de
Nachtzwaluw !!
En we moeten nog zo ver niet terug gaan in de tijd. Sinds de jaren 1990 zijn
o.a. Wielewaal, Nachtegaal, Veldleeuwerik en Geelgors als broedvogel uit
Essen verdwenen.
In Kalmthout is het niet veel beter. De Veldleeuwerik broedt hier en daar nog
wel in de Kalmthoutse Heide. Die Kalmthoutse Heide was ooit de uitgelezen
plek om zeldzame vogels te zien. Het Korhoen was daar tot begin jaren ’80
een broedvogel … ondertussen uit geheel Vlaanderen verdwenen.
Hetzelfde lot is de Tapuit, de Geelgors, de Duinpieper en de Grutto
beschoren … allemaal als broedvogel verdwenen uit de Heide.
De Maatjes op Nieuwmoer waren, samen met de Wezelse Heide, een
bolwerk van die Grutto. Nu mogen we nog blij zijn dat we op trek enkele
vogels te zien krijgen. Broedparen zijn er erg schaars tot zelfs onbestaande.
En zo kunnen we nog wel enkele voorbeelden opnoemen.
Planten
Als we meer willen weten over het voorkomen van de planten moeten we
putten uit historische bronnen. Pas in 1984 werd gestart met een
gestandaardiseerde inventarisatie van onze regio. Die inventarisatie loopt
trouwens nog steeds verder.
Op oude streepjeslijsten uit de jaren 1954-1958 van bv. De Nol vinden we
o.a. soorten als Gevlekte orchis, Heideorchis, Moerasviooltje, Draadzegge,
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Ronde zonnedauw, Kleine zonnedauw, Beenbreek, Witte snavelbies en
Jeneverbes. Enkel de laatste 4 soorten vinden we nog sporadisch terug; de
overige zijn verdwenen!! Het zijn historische gegevens van o.a. R.
Havermans en L. Delvosalle. Die laatste persoon kwam speciaal uit UkkelLinkebeek om in De Nol planten te zoeken !!! Stel je voor !!!
Zoeken we in “De Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels
gewest” vinden we nog een aantal andere zeer interessante gegevens. Zo
groeiden er op de locatie van het huidige Sportpark van Essen zelfs nog
Kleine zonnedauw! Binnenkort vind je daar enkel nog een nieuwe sporthal!
Voor 1939 werd uit het IFBL-vak A4.57 (=16 km²) zelfs Harlekijn (Orchis
morio) gemeld !! Onvoorstelbaar !! In de begeleidende tekst staat vermeld
de
ste
“In de 19 eeuw, en zelfs de eerste helft van de 20 eeuw, was Harlekijn
een redelijk verspreide, plaatselijk vrij algemene soort. Het merendeel van
de groeiplaatsen lag enerzijds in beekvalleien in de lemige streken,
anderzijds in een aantal vochtige duingraslanden. Het aantal vindplaatsen is
in de loop van de jaren echter dramatisch achteruitgegaan”. Zo erg zelfs dat
de soort uit geheel Vlaanderen is verdwenen. De plaatselijke vindplaats
bevond zich waarschijnlijk in het beekdal van de Kleine Aa.
Andere soorten uit datzelfde 16 km²-hok zijn o.a. Bevertjes, Slangenwortel,
Grasklokje, Verfbrem, Draadrus, Waterlobelia, Drijvende waterweegbree,
Moeraswolfsklauw, Beenbreek, Heidekartelblad, Dwergvlas en Kleinste
egelskop …. Ondertussen bijna allemaal uit de regio verdwenen !!!
Alleen Moeraswolfsklauw en Beenbreek vinden nog een geschikte
groeiplaats op de Kalmthoutse Heide … niet meer in Essen.
Amfibieën
Sinds 1984 volgen we vrij nauwgezet de amfibieën- en reptielenpopulaties
in
onze
regio.
Gewone
pad,
Bruine
en
Groene
kikker,
Alpenwatersalamander en Kleine salamander komen nog vrij frequent voor.
Heikikker en Rugstreeppad zijn nog enkel te vinden in het Grenspark. De
vindplaatsen in Essen zijn jammer genoeg verdwenen. Hetzelfde geldt voor
de Kamsalamander en de Vinpootsalamander … erg zeldzaam geworden.
Kleine hagedis vindt nog geschikte biotopen in het Grenspark en enkele
kleinere heidegebieden in Essen. Gladde slang is te vinden in het
Grenspark.
Libellen, Vlinders e.a.
Gegevens over andere organismen zijn moeilijker te achterhalen. Uitpluizen
van meer dan 30 jaargangen van “De Korhaan” bracht niet veel aan het
licht. Indertijd werd weinig tot geen aandacht gegeven aan Amfibieën, Dagen Nachtvlinders, Sprinkhanen, Libellen, Lieveheersbeestjes of Zoogdieren.
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Vermeldenswaard is de aanwezigheid van een Das, in wat nu het Domein
Boterbergen heet. Eind jaren ’50 werd daar een exemplaar geschoten.
Momenteel is dit exemplaar nog te zien in De Vroente. Toendertijd was men
heel wat minder tolerant tgo dergelijke roofdieren.
Willen we toch meer te weten komen over het voorkomen van
hogervermelde diergroepen, moeten we al in nationaal gepubliceerde
werken gaan zoeken.
Voor de Libellen gingen we een kijkje nemen in “De Libellen van België”,
uitgegeven door de Libellenwerkgroep Gomphus. Daarin staan o.a. kaartjes
gepubliceerd met gegevens voor 1950. Die kan je dan vergelijken met de
verspreiding tussen 1990 en 2000.
Zo is er bv. een gegeven van voor 1950 van een Weidebeekjuffer in
Kalmthout. De soort werd er nadien nooit meer opgemerkt tot in de jaren
2000, toen ze terug opdook in de Kleine Aa. Ook de Bosbeekjuffer kwam
voor 1950 voor in Kalmthout. Deze werd recentelijk terug opgemerkt in de
Kleine Aa te Essen. Positieve voorbeelden zijn dit.
Anders is het echter gesteld met o.a. Gaffelwaterjuffer, Kanaaljuffer, Vroege
glazenmaker, Glassnijder, Beekrombout, Beekoeverlibel en Kempense
heidelibel … allemaal verdwenen uit o.a. de Kalmthoutse Heide of De
Maatjes.
Voor de Dagvlinders gingen we te rade in “Dagvlinders in Vlaanderen” uit
1999. Een zeer waardevol boek, maar ondertussen hopeloos verouderd
door de sterke veranderingen in de Vlinderpopulaties in Vlaanderen. Hierin
kun je de gegevens vergelijken van de periode voor 1991 met die tussen
1991 en 1999.
Toch enkele gegevens die stemmen tot nadenken:
 Het Bruin dikkopje kwam voor 1991 nog op Kalmthouts grondgebied
voor (gezien de locatiegegevens ergens in de Kalmthoutse Heide).
In 1973 is het uitgestorven in Vlaanderen.
 Hetzelfde lot is de Aardbeivlinder beschoren. Voor 1991 nog in
Kalmthout; momenteel nog slechts enkele verspreide locaties in
Vlaanderen.
 De Kommavlinder is eveneens uit de regio verdwenen.
 De Bruine vuurvlinder was vroeger vrij algemeen met verspreiding
in 92 atlasblokken. Vanaf 1991 nog slechts in 2. Jammer genoeg
ook uit Kalmthout verdwenen.
 Ook Iepenpage kwam hier voor. Nu niet meer!
 De Veldparelmoervlinder werd ook voor 1991 gemeld uit Kalmthout.
Nu niet meer !
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De Bosparelmoervlinder kwam voor in Essen !! Onvoorstelbaar dat
we deze soort hier nog zouden aantreffen.
En wat een weelde indertijd … ook de Kleine ijsvogelvlinder en het
Veenhooibeestje fladderden hier rond!
In meer recente tijden verdween ook het Gentiaanblauwtje uit onze
regio. Laatste waarneming in 2001!

In het werk vinden we zelden of nooit oude gegevens uit Essen. In vroeger
tijden werden enkel de potentieel interessante gebieden bezocht … in onze
regio waren dat uiteraard de Kalmthoutse Heide en De Maatjes.
Door de vlinderinventarisatie die in Essen-Kalmthout loopt sinds 1993, zijn
de kaarten voor onze regio voor tal van andere vlinders gelukkig mooi
ingevuld. Maar veel, ooit algemene soorten, worden nu ook al zeldzaam.
Of de dalende trend kan worden omgebogen is erg twijfelachtig.
En dat is niet omdat we pessimistisch gestemd zijn … het is jammer genoeg
de realiteit !!
Ook positief nieuws!
Aan de andere kant moeten we melden dat er nog tal van soorten worden
waargenomen. De Biodiversiteitslijst van Essen en Kalmthout is een
indrukwekkende lijst; maar de laatste jaren zijn het vooral invasieve soorten,
exoten of ontsnapte exemplaren die de lijst langer maken. Zelden of nooit
zien we soorten, die ooit voorkwamen en verdwenen, terug opduiken.
Weidebeekjuffer, Bosbeekjuffer, Koninginnenpage en Oranjetipje zijn hierop
mooie uitzonderingen.
Van diergroepen, waarvan weinig of geen gegevens voorhanden zijn (zoals
Nachtvlinders) vinden we uiteraard elk jaar wel nieuwe soorten, maar niets
kan ons bewijzen of ontkennen dat ze hier vroeger ook niet voorkwamen.
Het internationaal “Jaar van de Biodiversiteit” komt niets te vroeg.
In onze regio verdwijnen ongetwijfeld op regelmatige basis een aantal
soorten. De menselijke activiteiten liggen hieraan te gronde: biotoopverlies
door woonuitbreiding, infrastructuurwerken, schaalvergroting in de
landbouw, verdroging, verzuring, versnippering en verloedering van de
omgeving … zijn een waaier aan mogelijkheden.
Maar wat nog het meeste opvalt is de “onverschilligheid” van een groot
aantal inwoners of beleidsmensen.
Who cares ?
We do !!
Leden van Natuurpunt zouden het verschil moeten kunnen maken. Buren,
kennissen, familie of vrienden aanspreken, sensibiliseren, informeren, …
Joris Pinseel
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De evolutie van nestkasten voor Gierzwaluwen
Als coördinator van de “Gierzwaluwwerkgroep Noorderkempen” krijg
ik regelmatig vragen over nestkasten voor Gierzwaluwen. Niet alleen
regionaal, maar ook uit verschillende hoeken van Vlaanderen worden
inlichtingen gevraagd.
Die vragen zijn zeer uiteenlopend. Het kan gaan over nestkasten
voor in een kerktoren, een restauratie van een gebouw, maar ook
over nieuwbouw.
Terug in de tijd
Toen er nog geen huizen waren, woonden Gierzwaluwen in spleten en
kieren van rotswanden en kliffen. Ook de eerste mensen, die we kennen uit
onze geschiedenis als de ‘holbewoners’ maakten gebruik van natuurlijke
holten in rotsen. Tijdens de Romeinse overheersing kwamen de eerste
stenen gebouwen, zoals tempels, badhuizen en burgerhuizen. Later in de
middeleeuwen kwamen er dan versterkte steden met burchten, kloosters,
kastelen en andere grote gebouwen.
Gierzwaluwen zijn dus samen met de mensen geëvolueerd van
rotsbewoners naar stadsbewoners.
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Wij hebben nu het lot van de Gierzwaluwen in onze handen.
Het is een grote verantwoordelijkheid waar we goed over moeten waken.
De favoriete plaats om hun nesten te maken, was vooral onder dakpannen,
die vroeger schots en scheef lagen. Die oude daken en muren met gaten
van weleer hadden min of meer het uitzicht van een rots. Tegenwoordig is
de dakbedekking millimeterwerk en krijg je er met moeite en speld tussen.
Als we het woord “modern” in de mond nemen, wil dat zeggen dat onze
woningen met de tijd mee moeten evolueren. In nieuwe woningen is nog
nauwelijks plaats voor Gierzwaluwen, omdat alles perfect afgewerkt is. In de
nieuwbouw worden tegenwoordig heel wat normen opgelegd zeker i.v.m. de
isolatie. Het moet energie-zuinig zijn. En terecht !
Gevaren !!
Omdat Gierzwaluwen vooral in dorpen en steden voorkomen, meer bepaald
waar nog voldoende oude huizen staan, is hun nestgelegenheid in gevaar
door de toenemende druk van afbraak en renovatie.
In Essen heb ik de laatste 12 jaar ongeveer 15 huizen en daken, waar
Gierzwaluwen onderdak hadden, zien verdwijnen! Het waren allemaal zeer
oude huizen of daken van ruim 100 jaar oud, vaak bedekt met Oude
Boomse pannen. Meestal waren we tijdig op de hoogte om in te grijpen,
maar dat was spijtig genoeg niet altijd het geval. We hebben toen met de
steun van de gemeente Essen heel wat vervangende nestplaatsen kunnen
aangebieden.
Ik heb het even nagekeken. In totaal zijn er ongeveer 45 nestpannen van
verschillende types op geselecteerde daken aangebracht w.o. de nieuwe
Hoofdbibliotheek. Geen enkele van deze pannen is bij mijn weten ooit door
een Gierzwaluw in gebruik genomen!
Nestpannen voor Gierzwaluwen bestaan eigenlijk niet! Het zijn pannen met
een opening in die toegang verschaft aan de vogels om onder de pannen te
geraken. Deze pannen waren meestal aangepaste ventilatiepannen. Bij een
klassiek dak met tengels* en panlatten is er voldoende ruimte onder de
pannen. De firma Koramic heeft op vraag van Vogelbescherming
Vlaanderen ooit mussenpannen gemaakt, hier zaten de mussen wel degelijk
in de pan. Lag die nestpan toevallig op het zuiden dan was het eerder een
braadpan! Er bestaan tegenwoordig zoveel soorten pannen, dat het niet
haalbaar was om voor iedere soort een speciale nestpan te maken.
Daarom is het nooit een succes geworden vanwege een te hoge kostprijs.
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Nestkasten
Omdat het aanbieden van
speciale dakpannen geen
succes kende, moesten we
de toer van de nestkasten
op.
In het begin was ik niet
zo’n
voorstander
van
nestkasten, omdat ik uit
ervaring wist dat het al
eens mis kon gaan.
Als een woning waar
nestkasten aan de gevel
hangen, verandert van eigenaar of huurder, krijg je te maken met andere
opvattingen. Ik heb ooit nestkasten opgehangen in de Kerkhofweg in Essen
en moest ze twee jaar later terug van de gevel halen op vraag van de
nieuwe eigenaar. Hij vond het toch maar niks met al die vieze beestjes!
Vorig jaar had ik weer prijs. Hier was het nog erger, want de eigenaar had
niet beter gevonden om de twee nestkasten met geweld van de muur te
stoten. Dit zonder mij te verwittigen. Alles viel op de grond met heel wat
schade tot gevolg. In één van de kasten zat een hommelnest (beschermd).
Een nestkast in Nispen was na amper 8 jaar in zo’n slechte staat geraakt
dat ze van een gevel viel. Of er ooit een Gierzwaluw in gewoond heeft weet
ik niet.
Daarom had ik het eerst niet zo begrepen op nestkasten.
Ik weet één ding zeker. Als het afbreken en renoveren van woningen op dit
tempo verder gaat, gaan de Gierzwaluwen nog enkel in nestkasten broeden!
We gaan naar een nestkastencultuur voor Gierzwaluwen met vallen en
opstaan. We moeten ook rekening houden met huismussen en spreeuwen
die zich in dezelfde omgeving als de Gierzwaluwen ophouden. Confrontaties
tussen deze soorten zijn dan ook schering en inslag.
Nestkasten voor Gierzwaluwen alleen bestaan bijna niet!
Je kunt enkel spreken van selectieve nestkasten als de invliegopening zich
horizontaal bevind in de bodem van de nestkast. Mooi voorbeeld zijn de 32
invliegopeningen in de toren van de kerk Onze-Lieve-Vrouw te EssenCentrum. Het zijn slipvormige gaten waar enkel een Gierzwaluw behendig
naar binnen kan. Binnen is er een grote afgebakende ruimte waar het nest
in kan gemaakt worden.
Nestkasten heb je in oneindig veel uitvoeringen. Op de markt zijn er kanten-klare te koop … dit in verschillende maten en materialen. Je hebt ook
nestkasten uit houtbeton die in de muren zichtbaar of onzichtbaar kunnen
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ingewerkt worden. Deze nestkasten worden ook wel eens neststenen
genoemd omdat ze uit houtbeton gemaakt zijn. In een nieuw magazijn in de
Antwerpse haven zijn in 2009 maar liefst 300 neststenen, zichtbaar in de
wanden ingegoten! Maak je ze zelf, laat dan gerust uw fantasie de vrije loop,
maar je moet wel een aantal belangrijke zaken in het oog houden.
Maak de nestkast voldoende groot en uit duurzaam materiaal, zo gaan ze
langer mee. Ik geef meestal de minimum maten van op 15 cm x 15 cm x 30
cm. Dat is ook gemakkelijk te onthouden.
Waarom een nestkast zo groot maken?
Als je een nestkast hebt met drie jonge vogels,
met daarbij nog de twee ouders, dan zit de kast
goed gevuld. Gaan de jongen dan nog wat
vliegoefeningen doen, dan is een grote nestkast
geen overbodige luxe! Wil je een camera
plaatsen, maak dan de nestkast ook wat groter
om de afstand tussen de camera en het eigenlijke nest te vergroten.
Hang een nestkast niet in de volle zon, want dan wordt het veel te warm en
is succes niet gegarandeerd. Is er een oversteek … maak er dan ook
gebruik van.
Hang ze minstens op 3 m hoogte want een Gierzwaluw laat zich a.h.w.
vallen om snelheid te maken en heeft die hoogte zeker nodig. Liefst geen
obstakels in de weg, zoals bomen of andere zaken.
Let op kleine bomen worden ook groot!
Hang ze ook niet boven openklappende ramen!
Gebruik voor het ophangen van de nestkasten RVS- (inox) schroeven. Die
gaan levenslang mee en je kunt geen roestaflopen krijgen op uw gevel.
Nestkasten met een garantielabel op succes bestaan niet!!
Als het te lang duurt, ga je al vlug denken dat het aan de nestkast ligt. Niets
is minder waar.
Je moet vooral veel geduld hebben en je kunt er best op jeugdige leeftijd
mee beginnen, want het kan heel lang duren vooraleer een Gierzwaluw in je
nestkasten komt broeden.
In de kerktoren van Wildert heb ik in 1993 als proef een nestkast in een
ste
steigergat geplaatst. Vorig jaar (2009) zag Joris Pinseel voor de 1 keer
een Gierzwaluw gebruik maken van deze nestkast. Eerder had een
spreeuwenpaartje die kast al eens gebruikt. Zo zie je maar hoe lang het kan
duren.
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Als Gierzwaluwen in de toekomst aangewezen zijn op nestkasten gaan ze
die door herkenning ook vlugger koloniseren. Mooi voorbeeld is de
nestkastenkolonie in de Nollekensstraat aan het gebouw van de huidige
Polikliniek. De zes dubbele nestkasten zijn allemaal bezet door
Gierzwaluwen. Hier heeft het ook zes jaar geduurd eer de eerste nestkast
bezet was.
Besluit
Met dit artikel wil ik de lezer duidelijk maken dat nestkasten voor
Gierzwaluwen zeer belangrijk zijn en we ons moeten blijven inspannen om
voor deze bijzondere vogels te blijven zorgen!!
Voor vragen over nestkasten kan je bij mij altijd raad vragen.
Wim De Bock
* tengels zijn de verticale latten die onder de horizontale panlatten liggen.
Raadpleging: “Gierzwaluwen en nestkasten” (Marjos Mourmans )
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Vogels en vogeltjes
Zoals ieder rechtgeaard natuurliefhebber proberen we vooral de vogels te
helpen met voedsel en drinken.
14 januari: een zonnige dooidag.
Op verschillende voederplaatsen was het aanschuiven.
Op de grond, waar gewoonlijk vinken en merels rondscharrelen, zag ik
ineens 6 holenduifjes gezellig drukdoende hun kropje vullen. In het voorjaar
broeden hier één of twee koppels van die vriendelijke diertjes. In het late
najaar zien we ze niet meer. Trekken ze naar het zuiden? Ik weet het niet. Ik
zie ze wel zeer vroeg in het voorjaar terugkomen. Waren het dit jaar nu
bezoekers uit het hoge noorden of zijn het onze buren die terug zijn van
weggeweest. Ik zal het nooit weten, maar het was een vriendelijk tafereeltje
in deze ouderwetse winter.
Alhoewel onze vaste bewoner, het boomkruipertje met zijn ranke lijfje
herhaaldelijk een zeer luid ‘wiet-wiet’ laat horen, heb ik hem nog nooit op
een voederplaats eten zien zoeken.
Het winterkoninkje, ons geheimzinnig ‘muisvogeltje’, zie ik maanden niet en
vandaag zit het tussen takjes en twijgjes van een oude dwergthuja en is het
daar naar eten aan het zoeken. Ik trapte bijna op zijn staart. Even later
ontdek ik hem in het afvoergrachtje van onze sterfput. Hierin staat af en toe
water dat blijkbaar drinkbaar is. En weer vliegt het niet weg.
Aan de vetbollen hebben we als vaste klanten o.a. de boomklever, grote
bonte specht, kuif-, pimpel- en koolmees. Staartmezen zien we zelden.
Twee of drie keer per jaar kleine groepjes. Vandaag waren ze met een 20tal. Nog nooit meegemaakt!
Ze maken een apart frazelend gesieper. Heel anders dan in de zomer.
Zwijgen kunnen deze nerveuze vogeltjes niet.
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Zwarte specht op bezoek
En aparte, maar regelmatige klant is de Zwarte specht.
We laten onze afgestorven bomen staan tot ze totaal ontschorst zijn, om er
dan brandhout van te laten maken voor onze houtkachel. De afgezaagde
stompen zijn even zoveel voedertafeltjes voor onze zwarte vriend.
Op 14 januari ll. was hij weer op zo’n stobbe aan het hakken, acht meter van
ons raam verwijderd. De spaanders vlogen in het rond. Mijn vrouw en ik
genoten van dit boeiend tafereel. In de winterse zonnestralen flikkert de
rode vlek op zijn zwarte schedel. Een kwartier lang bleven we kijken. Af en
toe heeft hij buit gevonden. Daar hoefde hij niet voor te hakken. Zijn lange
zwarte snavel lijkt wel een beitel. Af en toe gaan we nog eens kijken en pas
na één uur is hij blijkbaar naar een andere voederplaats vertrokken.
Als een Zwarte specht laag bij de grond of in een mierennest naar voedsel
zoekt, laat hij geregeld een luid en klaaglijk ‘kliau’ weerklinken.
Deze vogel is een onovertroffen houthakker. Rechtstaande dode bomen
blijven droog. Alleen de wortels en de voet van de stam slorpen vocht op.
Hiervan maken veel insecten gebruik om er hun eieren in te leggen om hun
larven te laten uitkomen. En ons spechtje weet dat. Regelmatig klopt hij dan
ook van onder aan de stam de stukken eruit tot bij de buit. Ik denk dat de
specht kan horen of er iets eetbaar op een bepaalde plaats verscholen zit,
want hij klopt maar bepaalde stukken uit.
Naast de inrit van onze buurman stond zo’n boom. Na enkele jaren bezoek
van onze zwarte vriend, was de onderstam zo wankel dat een stevig
rukwindje de boom over de weg legde. De pompiers kwamen er aan te pas
om de weg vrij te maken. Gelukkig kwam er op dat ogenblijk geen auto
voorbij, anders waren de onkosten niet voor de zwarte specht maar voor de
buurman, eigenaar van de boom.
Valt dergelijke boom in het bos, dan wordt deze helemaal vochtig en komen
er ongelooflijk veel kleine wezens tot leven: schimmels, paddenstoelen en
langsheen dennen veel varens.
De natuur schrijft prachtige verhalen, maar enkel de mensen die hun
zintuigen gebruiken kunnen er ten volle van genieten.
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Een wulps tafereel
Op 11 januari 2010 was ik op bezoek bij iemand die op de
Kapellensteenweg in de buurt van het RVT Sint-Vincentius woont.
Deze persoon had me gevraagd eens langs te komen, want in een weiland
achter zijn tuin zat een groep Grutto’s, zo dacht hij.
Ik vertelde hem dat dat niet kon, want dat deze beestjes nu in hun
zomerverblijf in Afrika vertoefden.
Ik dacht onmiddellijk aan wulpen. Ik kon goed door de achtertuin kijken, daar
alle bomen en struiken in hun blootje stonden. Het terrein was een stuk
weiland van ± 50 op 50 meter. En jawel, er waren een 50-tal wulpen rustig
aan het foerageren. Zij liepen verspreid in dit weiland. Er lag nog een laagje
sneeuw op van een 5-tal cm. Hier en daar staken grassprieten boven de
sneeuw uit. Een mol had reeds een reeks grote molshopen omhoog
gewroet. Een drietal leek nog vers.
De vorst van de voorbije acht dagen had de bodem niet ondoordringbaar
gemaakt. Nochtans had het ’s nachts gevroren van -3 tot -7 en was de
temperatuur overdag niet hoger dan -1°C. Vandaag steeg de thermometer
voor het eerst weer naar +1°C.
De wulpen vonden blijkbaar goed hun kostje, want hun snavels priemden
regelmatig in de bodem.
Het was voor mij een uitzonderlijk schouwspel.
Tijdens mijn vele tochten in de hei ontmoette ik in de maand januari, op een
zonnige winterdag, in de noordelijke weilanden wel eens één of enkele
wulpen, die dan soms een paar keer een klaaglijk ‘wuliep’ lieten horen. Maar
met sneeuw was ik ze nog nooit tegengekomen.
Het weiland, waar ze nu foerageerden, was wel beschut door de dichte
begroeiing van de omliggende tuinen, echter niet naar het zuiden.
Op de omgeploegde velden zat niets. Tussen de wulpen zaten er enkele
kauwen en een zestal meeuwen. Als we hier een lange vriesperiode
meemaken dan zien of horen we geen kok- of zilvermeeuwen, maar vanaf
het moment de dooi intreedt, zijn ze er wel.
De bovengenoemde wulpen schenen ook geen last te hebben van het
drukke verkeer over de Kapellensteenweg.
Louis Verpraet
15 januari 2010
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Zand
Wie oud genoeg is zal zich de uitgestrekte zandvlakten herinneren bij de
Wilgenduinen en verder naar het zuiden van de Kalmthoutse Heide toe; het
broeddomein van onder meer de Duinpieper. Van de stuifzanden zijn
vandaag enkel restanten overgebleven, het hoge wandelende duin wandelt
niet meer, de Duinpieper is verdwenen. Een paar jaar geleden werd het
plan opgevat daar iets aan te doen en in noordoost-richting een windgang te
hakken en te schaven om het zand weer vanuit de Nederlandse kant van
het Grenspark noordoost-waarts te laten stuiven. Een groots project, en wie
het voorbije jaar in de zuidwestkant van het Grenspark gewandeld heeft,
kon daarvan reeds opvallende resultaten merken. Mede in dat verband werd
op 20 november 2009 in De Vroente een studiedag ´Open zand´ gehouden.
Kenners en beheerders (de meeste uit Nederland) brachten er hun
ervaringen naar voor. Hier volgt een selectie van weetjes, die mogelijks ook
de lezers van de Korhaan, die op de dag niet aanwezig waren, kunnen
interesseren:
Stuifzanden zijn in de laatste eeuwen doorheen Europa grotendeels
verdwenen. Verrassend genoeg zou 90% van de oppervlakte aan
stuifzanden in het Europese binnenland zich vandaag zelfs in polderland bij
uitstek Nederland bevinden. In Vlaanderen komen ze enkel voor in de
Kempen. In Nederland zijn van de 80.000 hectare uit 1850 overigens
nauwelijks nog 2% over. Vandaar de zorg om wat rest aan deze vorm van
leefgebied te bewaren.
Hoofdoorzaak van de afname ligt, denkt men, bij de vermesting van de
bodem, het voedselrijker worden door vooral stikstofneerslag (ammoniak en
nitraten) uit de lucht en door fosfaten. Planten groeien daardoor sneller en
het losse zand wordt sneller vastgelegd. Ook zou een afname van de
gemiddelde windsterkte de laatste tijden een rol gespeeld hebben. En
tenslotte is het proces zelfversterkend: naarmate de grootte van
stuifzandplekken afneemt en de begroeiing toeneemt, krijgt de wind minder
vrij spel en vermindert het stuiven waardoor wat rest nog sneller vastgelegd
wordt.
Dat vastleggen begint over ´t algemeen met een dun algenlaagje dat het
zand doet verkorsten. Daarna vestigt zich verspreid buntgras en haarmos.
Dan volgen korstmossen en andere mossen. Bij deze laatste speelt de
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laatste tijd het Kronkelsteeltje, een uit Amerika aangewaaide soort die
centimeterdikke dichte verstikkende tapijten vormt, een grote rol. Later dan
weer ontstaat een dikker wordende grasmat en tenslotte schiet bos op. Een
tweede weg die in droog gebied van stuifzand naar bos leidt verloopt langs
de begroeiing door Struikhei .
Maak van bos stuifzand en de cyclus begint van vooraf aan. Hoe ook,
stuifzandbeheer is Sisyphuswerk.
Ervaring op kleine vrijgemaakte stukjes in de Kalmthoutse Heide wijst op
een cyclus van ongeveer 7 jaar van los zand tot begin van bos. Sommige
Nederlanders zijn optimistischer en denken aan 20 tot 50 jaar.
Ondertussen zijn dus kettingzagen, kolossale schraapmachines en zware
zandvrachtwagens in de heide aan het werk geweest. Iemand in het gehoor
stelde, onder de indruk van al dat geweld, aan het discussiepanel dat de
voormiddag afsloot de vraag of men op die manier door kunstmatige
ingrepen de natuurlijke evolutie niet al te zeer in de wielen reed. Het panel
kon dat moeilijk ontkennen maar wees op het belang van biodiversiteit: om
die te bevorderen is het met alle menselijke middelen in stand houden van
schaarse biotopen verantwoord. Voor de rest waren alle panelleden er
voorstander van in een gebied als de Kalmthoutse Heide waar de
beschikbare ruimte het toelaat, in percelen te werken zodat alvast een stuk
van elke ontwikkelingsfase op elk moment vertegenwoordigd blijft.
Wat mij betreft, ik sympathiseer met de vraagsteller. Maar als ik bedenk dat
de mens zelf ook deel is van het milieu, dat we hem bij de aanwezige
omstandigheden
mogen
rekenen,
heb
ik
begrip
voor
de
zandverstuivingsadepten. Te meer omdat de mensensoort in elk geval door
haar overwicht momenteel een zeer invloedrijke en vaak desastreuse
omstandigheid is wat de natuurlijke (natuur, mens niet inbegrepen) evolutie
betreft.
Zandverstuivingsadepten brengen slechts een correctie aan bij de negatieve
effecten van het werk van de mensheid. Het besef dat de mens zelf deel is
van de natuur, behoud als zelfbehoud dus, lijkt me uiteindelijk het enige dat
perspectief biedt voor die natuur. Maar dat komt moeilijk over de lippen. Van
exploitant naar beheerder naar deel van, het is ook nogal wat.
Tot slot: ik heb die dag weer twee woordjes aan mijn woordenschat
toegevoegd. Ik wil ze u niet onthouden: ´pedologische processen´en
´chopperen´.
Het eerste is vakjargon. Pedologie heeft niets te maken met dito -filie, maar
wel met het zich vormen en ophopen van organisch materiaal in een bodem.
Het tweede moet ge misschien proberen nog eens uit te spreken, ditmaal
met de nadruk op de ‘o’ gevolgd door een klankloze ‘e’.
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Het leek me turbo-taal en blijkbaar Hollands voor in stukjes hakken. Zo
dacht ik. Tot ik in het laatste nummer van Natuur.Focus las: ´Chopperen is
een moderne beheersmaatregel die succesvol wordt toegepast om
vegetatie van droge heide te verjongen en de bodem te verschralen. Net
zoals plaggen verwijdert chopperen de volledige bovengrondse biomassa
en een deel van de organische toplaag in de bodem. Maar in tegenstelling
tot plaggen blijft de minerale A-horizont bij deze beheersmaatregel intakt.´
Als iemand me nu nog wil uitleggen wat een minerale A-horizont is, durf ik
het zelf ook verder vertellen.
Leerrijk zo´n dag.
Koen Verschoore
n.v.d.r.
A-horizont
Bovengrond van mineraal of moerig materiaal, aan het oppervlak ontstaan,
relatief donker gekleurd; de organische stof is geheel of gedeeltelijk
biologisch omgezet;
- dikke A: een niet-vergraven A-horizont die 50 cm of dikker is;
- matig dikke A: een niet-vergraven A-horizont die 30-50 cm dik is;
- een dunne A: een niet-vergraven A-horizont die dunner dan 30 cm is of
een vergraven bovengrond ongeacht de dikte).

A-horizont

De Korhaan nr. 2 / april 2010

Pagina 38

Voorjaar
Op Horendonk 350 werd de lente 2010 aangekondigd op 17 januari.
Op de nok van de schuur zaten vier houtduiven. Ze waren nog niet in de
echte stemming maar twee ervan leidden toch al de dans in. Ge kent dat: de
doffer twee pasjes naar de dame toe en dan een sprongetje, de dame twee
pasjes van de doffer weg en dan, verhip, ook een sprongetje; de doffer van
de dame weg wandelend, de dame er met afgemeten passen achteraan; de
doffer zich omdraaiend, de borst breed vooruit en dan diep buigend, de
borst tot aan de tenen, de staart omhoog, de dame dwars op de nok met
gerekte hals nu eens links kijkend dan weer rechts naar de twee aan de
andere kant; de paraderende doffer twee pasjes naar het vrouwtje toe en
dan een sprongetje; het vrouwtje als hij te dicht gekomen is twee pasjes van
het mannetje weg;...
Toen vloog de dame weg. Misschien omdat de tweede man ook met een
dikke borst begon te pralen. Nu stonden de twee mannen met hoog
vooruitgestoken borst, en laag tegen de nok gedrukte staart tegenover
elkaar, ge kondt zo zien dat het er zou gaan stuiven. Toen vlogen ze alle
drie, de twee mannen en het vrouwtje dat voor zich uitstarend overduidelijk
zonder interesse blijven zitten was, weg, Ik zei het al, ze waren nog niet in
de optimale stemming.
Eigenlijk was de lente al op 16 januari aangekondigd toen er volop sneeuw
lag en er alleen hier en daar een groen gat begon doorheen te schemeren.
Ze werd aangekondigd met het vele maanden lang niet meer gehoorde dof
en kort boeh!, boeh!, boeh! geroep van de holenduif. Eerder koerden de
Turkse tortels ook al, maar op die vogels kunt ge geen staat maken. Die
roepen te pas en te onpas het jaar door, alsof ze permanent het zot in de
kop hebben. Of was het diezelfde 16de een licht tsiet en wat later weer tsiet
dat me had doen opkijken en de nieuwe beloftevolle lucht insnuiven? Een
boomkruiper klauterde de appelaar omhoog. Wat anders na de, op een kort
tsip na, in alle talen zwijgende roodborsten, heggenmussen, kool- en
pimpelmezen en vinken op het voederbord. Slechts de merels schetterden
als ze verschrikt opvlogen, een ekster gakte in de hoge bomen, een zwarte
kraai kraste in de verte, een gaai schreeuwde en twee overvliegende
kauwtjes cacaoden.
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Een volgend signaal kwam na sneeuwdag 17 januari op vriesdag 27 januari.
Het was een wiskundig signaal dat ik uit mijn notities opvis.
Op de wintervoerplek bij het huis verschenen tussen 30 na 9 en 20 voor 10
welgeteld volgende vogels: 2 merels, 4 heggenmussen, 2 Turkse tortels, 2
koolmezen, 2 vinken, 2 roodborstjes en 1 pimpelmees. Wat verder in de
bomen 8 houtduiven, 2 eksters en 14 spreeuwen. Als we er naar oude
gewoonte rekening mee houden dat 1 er geen is, niets dan pare getallen.
Dat kan geen toeval meer zijn.
Voor weer een duidelijk teken was het wachten tot 25 februari. De dag
begon grijs maar zacht. Een vink sloeg in de berk, een lijster zong in de eik,
in de struiken twitterden de heggenmussen en hoog in het grijs vlogen
twaalf grauwe ganzen naar het Noord-noord-oosten.
Joris wil zijn stukjes voor het aprilnummer van De Korhaan voor 1 maart in
de bus dus kon ik niet wachten tot mijn eerste tjiftjaf de lente aantjifte of
tjafte, maar ik wou u toch verwittigen: de lente komt er aan.
Koen Verschoore

© Glenn Vermeersch
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Het was jaren geleden dat we nog zo een winter hebben meegemaakt.
Er waren lange vorstperiodes en ook geregeld kregen we een pak
sneeuw te verwerken. Dit alles had ook zijn invloed op verschillende
vogelsoorten. Een aantal soorten zoals Reigers en IJsvogels zullen het
ongetwijfeld zeer moeilijk hebben gehad. Een aantal andere vogels
kwamen dan weer in veel grotere aantallen dan normaal onze regio
bezoeken. Door het harde winterweer in Noord – Nederland moesten
een aantal vogelsoorten hun vaste overwinteringsplaats verlaten en
kregen we in onze regio uitzonderlijk veel ganzen en zwanen te zien op
de weilanden. Een aantal zangvogels waren deze winter echter in
kleinere aantallen aanwezig of zelfs helemaal afwezig.
Op 26 feb. was een Fuut (Podiceps cristatus) aanwezig op de Putse Moer
in de Kalmthoutse Heide.
Zeer opmerkelijk was de Jan-van-gent (Sula bassana) die op 17 jan. over
Wuustwezel vloog.
Erg leuk was de waarneming van een Roerdomp (Botaurus stellaris) die op
28 jan. aanwezig was in de Maatjes. Grote Zilverreigers (Casmerodius
albus) werden op verschillende plaatsen gezien. Door de vorstperiode
werden zelfs enkele exn. waargenomen langs de Kleine Aa in Essen en in
Wuustwezel-Loenhout.
De eerste Ooievaar (Ciconia ciconia) vloog op 8 febr. over Essen-Centrum.
Later vlogen nog enkele exn. over en op 17 feb. trok een groepje van 17
exn. over de Kalmthoutse Heide.
Op 27 dec. waren 4 Kleine Zwanen (Cygnus bewicki) aanwezig in
Hopmeer. Begin jan. waren niet minder dan 12 exn. aanwezig in de
Brechtse Hei. Ook te Wuustwezel-Loenhout werden 4 exn. waargenomen
op 10 jan.. Vanaf 20 jan. waren geregeld enkele exn. aanwezig bij het
weilandencomplex Matjens - Maatjes - Wezelse Hei met een max. van 3
exn. Op 27 feb. was hier nog 1 ex. aanwezig. Wilde Zwanen (Cygnus
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cygnus) bezochten deze winter onze regio in opmerkelijke aantallen. Vanaf
20 feb. streken niet minder dan 14 adulte exn. neer in de Wezelse Hei! Op
27 feb. waren nog steeds 11 exn. aanwezig. Ook in het traditionele
overwinteringsgebied de Brechtse Hei, was de soort met een max. 11 exn
(waaronder 2 juv.) goed vertegenwoordigd. In dec. en jan. werden ook af en
toe enkele exn. waargenomen in Hopmeer.
Toendrarietganzen (Anser serrirostris) werden deze winter in zeer grote
aantallen waargenomen in de regio! Op heel wat plaatsen werd deze soort
waargenomen en op enkele plaatsen pleisterden groepen van meer dan
1000 exn. In de Brechtse Hei zaten op 17 feb. niet minder dan 3200 exn! In
Wuustwezel-Loenhout werden op 21 en 24 feb. resp. 1700 en 1000 exn.
waargenomen. Bij Brecht/Sint-Lenaarts was nog een groep van 2500 exn.
aanwezig in feb. Nog een zeer grote groep van 3000 exn. op 17 feb. in De
Bleeke Heide te Chaam (net buiten onze regio) is zeker het vermelden
waard. Verder waren er op nog heel wat plaatsen waarnemingen van
honderden exn. in jan. en feb.. Ook van Kleine Rietgans (Anser
brachyrhynchus), voor onze regio toch een speciale verschijning, werden
heel wat waarnemingen verricht. Zo waren in feb. geregeld exn. aanwezig te
Wuustwezel-Loenhout met een max. van 6 exn. Ook waren er nog
regelmatig waarnemingen van exn. op een aantal plaatsen in de regio.
Leuke aantallen van resp. 8 en 9 exn. werden in feb. geteld in de Wezelse
Hei en in Hopmeer! Ook Kolganzen (Anser albifrons) waren in jan. en in
feb. met enkele duizenden exn. enorm talrijk vertegenwoordigd in de regio:
o.a. in de Wezelse Hei, Hopmeer en de Kalmthoutse Heide waren groepen
van meer dan 1000 exn. aanwezig. De Bleeke Heide te Chaam vormde ook
hier weer de uitschieter met niet minder dan 4000 exn. Ook het max. van
3000 exn. in Hopmeer is een vermelding waard. Eén van de hoogtepunten
voor deze periode was een Dwerggans (Anser erythropus) die op 21 jan.
bij de Steertse Heide in de Kalmthoutse Heide werd ontdekt tussen de
Kolganzen. Grauwe Ganzen (Anser anser) werden regelmatig gemeld in
wat kleinere aantallen tot max. 150 exn. op diverse plaatsen in de regio. Een
zeer bijzondere waarneming was die van een ongeringd witte fase van een
Sneeuwgans (Anser caerulescens hyperboreus). Dit ex. was op 4 feb.
aanwezig tussen Kol- en Brandganzen in Hopmeer. De grootste aantallen
Brandganzen (Branta leucopsis) zaten deze periode in Hopmeer. In feb.
pleisterde hier een groep van max. 240 exn. Uitzonderlijk was de
waarneming van een Rotgans (Branta bernicla) die van 21 tot en met 24
feb. aanwezig was in het weilandencomplex De Matjens – Maatjes Wezelse Hei. Normaal overwintert deze soort bijna uitsluitend in de
omgeving van de kustgebieden in Nederland en België.
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Enkele vrij grote groepen Smienten (Anas penepole) verbleven deze winter
weer in de streek. De grootste aantallen verbleven in Hopmeer (max. 260)
en op het Stappersven (max. 109).
Ook Krakeenden (Anas strepera) waren in grote aantallen aanwezig. Bij De
Maatjes werden meer dan 100 exn. geteld. Wintertalingen (Anas crecca)
werden eerder in kleinere groepen vermeld. Tijdens de vorstperiode waren
ze wel opvallend aanwezig op de Kleine Aa in Kalmthout en Essen.
Pijlstaart (Anas acuta) was vooral op het Stappersven opvallend aanwezig
met een max. van meer dan 100 exn. Slobeend (Anas clypeata) was deze
winter in zeer kleine aantallen vertegenwoordigd in de regio. Dit geldt ook
voor Tafeleend (Aythya ferina). De grootste aantallen Kuifeenden (Aythya
fuligula) werden vooral geteld in de Kalmthoutse Heide. Op de Putse Moer
waren max. 59 exn. aanwezig. Brilduikers (Bucephala clangula) werden
geregeld gezien op de Putse Moer en het Stappersven. Op de Putse Moer
verbleef een max. van 11 exn. op 26 feb.
Leuk waren de winterwaarnemingen van Rode Wouw (Milvus milvus). Op
28 jan. werd een ex. waargenomen in Wuustwezel-Centrum en in de
Wezelse Hei. Nog een ex. vloog op 17 dec. over Essen-Wildert. Blauwe
Kiekendieven (Circus cyaneus) waren talrijker aanwezig dan voorgaande
winters. Deze soort werd op heel wat plaatsen opgemerkt in de regio.
Het enige Smelleken (Falco columbarius) voor deze peroide vloog op 16
jan. over de Wezelse Heide. Slechtvalken (Falco perigrinus) waren
regelmatig aanwezig in Hopmeer, De Wezelse Heide, De Kalmthoutse
Heide en op het Groot Schietveld.
Op enkele weilanden in de regio werden kleine groepjes Patrijs (Perdix
perdix)) waargenomen. In Essen-Centrum werden max. een 15-tal exn.
waargenomen.
Op 25 feb. vlogen 22 Kraanvogels (Grus grus) over het Klein Schietveld.
Later werd vermoedelijk dezelfde groep nog waargenomen boven
Wuustwezel-Loenhout.
Eind febr. werden weer geregeld Goudplevieren (Pluvialis apricaria)
aanwezig in de Wezelse Heide. Op 24 feb. werden hier max. 68 exn. geteld.
Op een weiland in Wuustwezel-Loenhout waren 31 exn. aanwezig op 24
feb.
Watersnippen (Gallinago gallinago) waren deze winter eerder in kleine
aantallen aanwezig. Op heel wat plaatsen werden Houtsnippen (Scolopax
rusticola) opgestoten (zelfs in tuinen).
De eerste 2 Grutto’s (Limosa limosa) waren op 23 feb. aanwezig in de
Wezelse Heide.
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Op 27 feb. werd reeds een Tureluur (Tringa totanus) waargenomen in de
Wezelse Heide.
De eerste Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) voor onze regio was
aanwezig op 7 feb.
Op 22 jan. vloog er een IJsvogel (Alcedo atthis) rond op het Klein
Schietveld. Verder kwamen er zeer weinig waarnemingen binnen van deze
soort. Deze vogels hebben het ongetwijfeld hard te verduren gekregen
aangezien vele plassen dichtgevoren waren tijdens deze winter!
Zwarte Specht (Dryocopus martius) doet het vrij goed in de regio. Deze
winter werd deze soort heel wat gehoord of gezien.
De eerste Boomleeuwerik (Lullula arborea) was terug aanwezig in de
heidegebieden vanaf 25 feb. Op 10 jan. werd nog een ex. waargenomen op
een akker in Kalmthout-Centrum. Van Veldleeuwerik (Alauda arvensis),
een akkervogel die het de laatste jaren zéér slecht doet in Vlaanderen,
werden enkele overwinterende groepjes waargenomen in de regio.
Enkele Grote Gele Kwikstaarten (Motacilla cinerea) werden deze winter af
en toe waargenomen in Essen en Kalmthout.
De eerste Roodborsttapuit voor de regio (Saxicola torquata) was terug
aanwezig op het Groot Schietveld vanaf 27 feb.
Kramsvogels (Turdus pilaris) waren in feb. in nooit geziene aantallen
aanwezig in de regio. Te Essen-Hoek werden niet minder dan 12.000 exn.
geteld!! Ook in de Wezelse Heide werden meer dan 6000 exn.
waargenomen! Verder waren er nog vele waarnemingen van kleinere
groepen op diverse plaatsen.
In een tuin in Wuustwezel-Gooreind werd gedurende deze winter geregeld
een mannetje Zwartkop (Sylvia atricapilla) waargenomen.
Klapeksters (Lanius excubitor) verbleven deze winter weer geregeld in de
verschillende heidegebieden in de regio. Op het Groot Schietveld, het Klein
Schietveld en de Kalmthoutse Heide werden max. 2 exn geteld. Dit is toch
wel minder dan andere jaren. Op het Klein – Schietveld was de soort tijdens
de vorst- en sneeuwperiode zelfs volledig afwezig.
Kruisbekken (Loxia curvirostra) werden sporadisch gezien of gehoord in de
Kalmthoutse Heide en het Stappersven. Ditzelfde gold ook voor Goudvink
(Pyrrhula pyrrhula). Op 28 febr. werd (door een jogster notabene) 1 ex.
opgemerkt in de Wildertse Duintjes.
Een volledig overzicht van de waarnemingen, evenals de verschillende
waarnemers, vind je op www.noorderkempen.be.
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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Een goede raad
Wordt er niet neerslachtig van wanneer ge er de bal weer eens naast
slaat bij het op naam brengen van een vlinder. Zelfs de geleerdste
Latijnse koppen doen dat. Zo bleek uit een artikeltje in het
februarinummer van het blad van de Nederlandse Vlinderstichting.
Het blad meldt dat het Groot dikkopje, en dat is toch een vlindertje dat we
allemaal vanaf eind mei tot in augustus wel eens tegenkomen, voor de
wetenschappers reeds voor de tweede keer in tien jaar van naam
veranderde. In het Latijn dan toch.
In het oudste vlinderdeterminatieboekje uit mijn boekenkast uitgegeven in
1981 heet het inderdaad “Ochlodes venatus” (achternaam ‘Ochlodes’,
voornaam ‘venatus’) en heeft nog geen Nederlandse naam. In een ander uit
1987 heet het eveneens “Ochlodes venatus” maar dan met daarbij Groot
dikkopje.
Toen iemand aantoonde dat die soort enkel in China voorkomt, aldus
Vlinders, werd “Ochlodes venatus” “Ochlodes faunus”. En wat zie ik in een
gidsje uit 1991? “Ochlodes venatus faunus”. Toen was dat blijkbaar al een
beetje halfweg. Later weer bleek dat iemand de naamgever van “Ochlodes
faunus” voor geweest was en ons Groot dikkopje reeds eerder “Ochlodes
sylvanus” genoemd had en, ere wie ere toekomt, vandaag is dat kleine
dikkoppige vlindertje dat ge daar ziet zitten op de bramen dus (eens en voor
altijd?) een “Ochlodes venatus” geworden.
Vlinders geeft een lijstje met zo´n gevallen. Ik meld er u nog twee:
De alom bekende Dagpauwoog (Inachis io) verandert van achternaam en
wordt “Aglais io”; daarmee wordt ze familie van de Kleine vos, de vroegere
schoenlapper, die ook een Aglais is, Aglais urticae, de Aglais van de
brandnetel.
Het Heideblauwtje placht Plebeius argus te zijn. Dat vlindertje dat van juni
tot september op meerdere plaatsen in Kalmthout en Essen rondfladdert
heet voortaan “Plebejus argus”. Voor wie het nog niet wist, bij vlinders moet
ge inderdaad soms op kleine verschilletjes letten.
Koen Verschoore
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