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Voorwoord
Natuurstudievrijwilligers halen hun 2010 doelstellingen wél !!
“De Internationale Dag van de Biodiversiteit” op 22-23 mei ging in 2010 niet
onopgemerkt voorbij. Dat weekend gingen duizenden vrijwilligers op initiatief
van Natuurpunt op pad om minstens 2010 verschillende soorten waar te
nemen. Deze doelstelling werd ruim gehaald. Uiteindelijk werden meer dan
3.000 verschillende soorten gemeld op de website www.waarnemingen.be.
Jammer genoeg is dit succes niet representatief voor de gezondheid van
onze biodiversiteit. Daarom vraagt Natuurpunt dat de overheid een
krachtiger biodiversiteitsbeleid voert en meer ondersteuning biedt voor de
vrijwilligers die de biodiversiteit in kaart brengen.
Na het lezen van deze cijfers kan u de indruk krijgen dat het goed gaat met
onze biodiversiteit. Toch is dat niet het geval. Onze biodiversiteit blijft zwaar
onder druk: op amper 50 jaar verdween bijna een derde van alle leven om
ons heen. Die soorten werden ook dat weekend niet terug gevonden. Veel
andere soorten overleven enkel nog in natuurgebieden. En ook ‘gewone’
soorten zoals de Veldleeuwerik of de Dagpauwoog worden in steeds lagere
aantallen gezien.
Gegevens
verzameld
door
vrijwilligers,
ondersteund
door
natuurverenigingen zoals Natuurpunt, vormen in Vlaanderen de
belangrijkste bron van informatie om de toestand van onze biodiversiteit op
te volgen. Velen van hen gaan dagelijks op pad om de natuur in kaart te
brengen. Deze inspanningen worden echter nog veel te weinig ondersteund
en geapprecieerd door zowel de Belgische, de Vlaamse als de lokale
overheid.
De deelnemers aan deze actie roepen iedereen op om zijn/haar
verantwoordelijkheid op te nemen om de achteruitgang van onze
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biodiversiteit te stoppen. De waarneming van de sterk bedreigde
Knoflookpad toont dat gerichte soortbeschermingsacties en publiek-private
samenwerking tussen lokale overheden en vrijwilligers het verschil kunnen
maken. Het aantal soortbeschermingsinitiatieven in ons land is echter nog
zeer beperkt. Natuurpunt vraagt een sterker biodiversiteitsbeleid met grotere
investeringen in soortbescherming, natuurherstel, landschapskwaliteit en
duurzame landbouw en meer ondersteuning voor de vrijwilligers die de
biodiversiteit in kaart brengen.
Het “Biodiversiteitsjaar” is halverwege.
Onze afdeling heeft tijdens het weekend van 21 tot 24 mei de Biodiversiteit
van Essen en Kalmthout duidelijk op de kaart gezet. Tijdens “De 24 uur van
de Natuur” werden verschillende activiteiten op touw gezet waarbij we een
80-tal leden en geïnteresseerden mochten verwelkomen.
Er werden niet minder dan 295 verschillende soorten planten en dieren
waargenomen. We dongen ook mee naar het meest biodiverse gebied. Met
3 gebieden uit onze regio eindigden we binnen de top 20. Opmerkelijke
vondsten waren o.a. Moeraskartelblad en Zeggedoorntje (nieuwe soorten
voor Essen). Verder mooie aantallen vlinders op de Kalmthoutse Heide
(Groentje, Bont dikkopje, Nachtpauwoog) en met de hulp van JNM werden
in het Lisseven een aantal waterinsecten gedetermineerd.
Hopelijk hebben we tal van mensen kunnen overtuigen van de “pracht” en
de “waarde” van de ‘natuur’. Ondanks het mooie aantal waargenomen
soorten, stellen we ook in onze regio vast dat er tal van soorten verdwenen
zijn. En als we de huidige gang van zaken van naderbij bekijken, vrezen we
dat er ook in de nabije toekomst weinig verandering zal komen … zeker niet
in het woon- en landbouwgebied. Merkwaardig om melden is het feit dat we
een week voor dit interessant Biodiversiteits-weekend opmerkten dat
prachtige Zomereiken uit het Beekdal van de Kleine Aa waren gekapt en
een week later merkten we dat schitterende lei-lindes uit de Nieuwstraat met
de grond gelijk waren gemaakt. Slechts 2 voorbeelden van de schier
eindeloze lijst van aanslagen op ons dagelijks leefmilieu, onze ‘natuur’, de
“Biodiversiteit”.
Wij kunnen echter wél proberen het verschil te maken door er voor te
zorgen dat planten en dieren een geschikt leefgebied vinden in onze eigen
reservaten. Vandaar dat er een lange lijst beheersactiviteiten gepland staat
tijdens het najaar. Wij kunnen het verschil maken door daar met velen aan
deel te nemen, zodat we zeker ons steentje bijdragen aan het behoud van
de plaatselijke “Biodiversiteit” binnen de reservaten.
En dan moet de rest nog volgen !!
Joris Pinseel
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Bijzondere vondsten tijdens
Biodiversiteitsweekend 2010

Moeraskartelblad

Potpolder – mei 2010

© Joris Pnseel

© Joris Pnseel

Groentje op de Kalmthoutse Heide
© Wim & Jeaninne Detloff
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Beheerswerk
“Spijkerbroekje”

26 juni 2010

8u00
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)

9 juli 2010

20u00

Natuur in de buurt
“Gierzwaluwen”

Parking O.L.Vrouw, Nieuwstraat,
22u00 Essen
We gaan veel aandacht schenken aan de "Gierzwaluwen".
Aan de grootste nestkastenkolonie van Gierzwaluwen in Essen gaan we,
zeker bij mooi weer, kunnen genieten van hun vliegkunsten. We gaan ook
even internationaal door de grens over te steken met Nederland. 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)
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22 augustus 2010 13u30

Stappersven en omgeving
“Natuurwandeling”

Parking Zuid, Verbindingsstraat,
17u00 Kalmthout
We genieten van het landschap en gaan op zoek naar planten en dieren.
Het Stappersven met de grote watervogelpopulatie krijgt de nodige
aandacht. In de nazomer kunnen we hier tal van eenden- en
steltlopersoorten aantreffen. Bij mooi weer misschien ook enkele roofvogels.
Deze activiteit gaat in samenwerking met Antwerpen-Zuidrand.

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


Inlichtingen en gids: André D'Hoine (0498/88.58.10)

28 augustus 2010

14u00

Natuur in de buurt
“C4-grassen”

Parking Heuvelhal, Kapelstraat,
16u30 Essen
Fotosynthese is een biochemisch proces waarbij de hogere planten een
deel van het licht als energiebron gebruiken om koolstofdioxide en water om
te zetten in glucose. Uiteindelijk is bijna alle leven op aarde afhankelijk van
fotosynthese. Organismen die energie vastleggen door middel van
fotosynthese worden “fototroof” genoemd. Bij planten zijn op hoger niveau
twee hoofdtypen van fotosynthese te onderscheiden, de zogenaamde C3en C4-planten. Alle planten hebben het C3-systeem, kooldioxide wordt via
tussenproducten met 3 koolstofatomen vastgelegd en uiteindelijk in glucose
omgezet, waarbij de energie wordt geleverd door licht. Er zijn echter enkele
(momenteel ca 1900 bekende soorten) planten uit tropische gebieden, zoals
maïs, die als eerste stap CO² vastleggen in een verbinding met 4
koolstofatomen, de reden waarom ze C4-planten worden genoemd. Relatief
veel van deze planten zijn voor de mens belangrijke voedselgewassen (o.a.
maïs en gierst) en grassen. De laatste jaren treffen we in ons landschap
steeds meer en meer C4-grassen aan in akkerranden en wegbermen.

Meebrengen: loep en aangepaste kledij


Inlichtingen en gids: Joris Pinseel (03/667.57.97)
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29 augustus 2010

9u00

Zeeland
“Steltlopers”

Parking Heuvelhal, Kapelstraat,
18u00 Essen
Inschrijven vooraf !!
Meerijdprijs af te spreken !
Eind augustus is de steltloperstrek volop op gang. In een aantal Zeelandse
reservaten kunnen we ze waarnemen … vaak nog in zomerkleed …
Zilverplevier, Goudplevier, Tureluur, Bontbekplevier, Grutto, Rosse grutto,
Bonte strandloper zijn maar enkele mogelijkheden.
Uiteraard krijgen andere vogelsoorten ook de nodige aandacht.
Een interessante uitstap voor de liefhebber!

Meebrengen: verrekijker, telescoop, lunchpakket, voldoende drank
en versnaperingen en aangepaste kledij


Inlichtingen en gids: Herman Jacobs (03/677.35.98)

4 september 2010

9u00

Beheerswerk
“Stappersven”

Parking “De Ster”,
16u00 Verbindingsstraat, Kalmthout


Inlichtingen: Igor Vandamme (03/666.06.80)

18 september 2010 8u00

Beheerswerk
“Spijkerbroekje”

Parking Spijkerbroekje, Spijker,
12u00 Essen
We doen jaarlijks twee maaibeurten in ons reservaatje. Dit is de tweede
beurt. Het verzamelde maaisel wordt door de groendienst van de gemeente
Essen afgevoerd. We gaan ook de nestkasten contoleren en reinigen.

Meebrengen: aangepaste kledij, werkhandschoenen, hark, riek, rijf.
Wij zorgen voor de rest.


Inlichtingen: Wim De Bock (03/667.49.19)
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26 september 2010 10u00

Officiële opening
“Bosbessenpad”
Parking NEC “De Vroente”
Putsesteenweg, Kalmthout

Natuurpunt nodigt alle donateurs en het grote publiek uit om het
Stappersven te komen ontdekken wanneer de natuur er op zijn mooist is.
Vanuit het bezoekerscentrum De Vroente organiseren we wandelingen naar
het Stappersven, en er wordt gezorgd voor animatie, een hapje en een
drankje. Voor wie niet al te ver wil wandelen, is er een pendelbus tussen De
Vroente en de randparking in de omgeving van het Stappersven.
Afspraak op zondag 26 september vanaf 10u in De Vroente in Kalmthout.
We maken er een feest van voor het hele gezin!
Meer info op www.natuurpunt.be/stappersven

2 oktober 2010

7u00

Eurobirdwatch
“Trektelpost ‘Muggepiske”

Trektelpost ‘Muggepiske’
17u00 Verbindingsstraat, Kalmthout
In het vroege najaar trekken duizenden vogels van het Noorden naar het
Zuiden. Afhankelijk van het weer kunnen tal van soorten in grote of kleinere
aantallen worde opgemerkt. Ook boven de Kalmthoutse Heide trekken
vogels over. Op onze trekpost aan het Muggepiske kunnen we ze dan ook
mooi waarnemen. Het Muggepiske ligt verscholen in de Kalmthoutse Heide
en is gemakkelijk bereikbaar via de Verbindingsstraat. Even voorbij het
Keetheuvelven gaat U linksaf de heide in en U volgt het ‘Duinenpad’ (met
rood kenteken) naar het zuiden. Na ongeveer 100 m ligt het Muggepiske
aan de rechterzijde. Op het duin merkt U zeker de moedige tellers.

Meebrengen: verrekijker, telescoop, lunchpakket, voldoende drank
en versnaperingen en aangepaste kledij


Inlichtingen en gids: Herman Jacobs (03/677.35.98)

2 oktober 2010

9u00

Beheerswerk
“Stappersven”

Parking “De Ster”,
16u00 Verbindingsstraat, Kalmthout


Inlichtingen: Igor Vandamme (03/666.06.80)
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Beheerswerk
“Lisseven”

9 oktober 2010


8u00
12u00 Lissevenstraat, Kalmthout

Inlichtingen: Igor Vandamme (03/666.06.80)

10 oktober 2010 13u30
I.s.m. gemeente
Kalmthout

Week van het Bos
“De Stapper”

Parking Zuid, Verbindingsstraat,
16u00 Kalmthout

Tijdens de “Week van het Bos” staan een hele rits activiteiten op stapel. Ook
onze afdeling neemt hieraan deel en dit i.s.m. de gemeente Kalmthout. Wij
maken een natuurwandeling in de omgeving van het Stappersven. Hier
kunnen we aan het publiek duidelijk laten zien hoe een bosgebied kan
beheerd worden.

Meebrengen: verrekijker , aangepaste kledij en laarzen bij
regenweer.
Gidsen: Chris Vander Sypt, Hedwig Lauriks


Inlichtingen: Igor Vandamme (03/666.06.80)

Beheerswerk
16 oktober 2010

“Wildertse Duintjes”
8u00
12u00 Lissevenstraat, Kalmthout

Na een jaartje nietsdoen gaan we weer wat heide maaien, plaggen en de
randen schonen.

Meebrengen: handschoenen, spade en aangepaste kledij


Inlichtingen : Dirk Vilijn ( 03/667.47.96 )

6 november 2010

9u00

Beheerswerk
“Stappersven”

Parking “De Ster”,
16u00 Verbindingsstraat, Kalmthout


Inlichtingen: Igor Vandamme (03/666.06.80)
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20 november 2010


Beheerswerk
“Lisseven”

8u00
12u00 Lissevenstraat, Kalmthout

Inlichtingen: Igor Vandamme (03/666.06.80)

4 december 2010

9u00

Beheerswerk
“Stappersven”

Parking “De Ster”,
16u00 Verbindingsstraat, Kalmthout


Inlichtingen: Igor Vandamme (03/666.06.80)

Activiteiten voor winter 2011

8 januari 2011

9u00

Beheerswerk
“Stappersven”

Parking “De Ster”, Verbindingsstraat,
16u00 Kalmthout


Inlichtingen: Igor Vandamme (03/666.06.80)

28 januari 2011

19u00
23u00

Algemene Ledenvergadering
“Ledenavond”
Restaurant "De Kievit",
Korte Heuvelstraat, Kalmthout

Elk lid van Natuurpunt-Noorderkempen is van harte uitgenodigd om deel te
nemen aan onze jaarlijkse ledenvergadering/ledenavond. Ook de nieuwe
leden zijn uiteraard van harte welkom … !!
Noteer alvast deze datum in uw agenda en neem zeker deel.


Inlichtingen: Joris Pinseel (03/667.57.97)
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Milieuvoorwaarden voor een goed
natuurbeheer
2010 is het jaar van de “Biodiversiteit” en zo staat de biodiversiteit centraal.
Maar wat is “Biodiversiteit”?
Biodiversiteit, een afkorting van 'biologische diversiteit', staat voor de
verscheidenheid aan levensvormen, genen en ecosystemen op onze
planeet. Een grote of goede biodiversiteit hangt af van veel voorwaarden.
De milieuvoorwaarden van belang voor natuurbeheer zijn erg ruim. Er zijn
heel wat bedreigingen, zoals erosie, klimaat, vermesting, vertrappeling, ….
Maar de mens en zijn invloed is en blijft de voornaamste bedreiging.
De 4 V’s, en recent 1 K… zijn de meest belangrijke bedreigingen voor onze
natuur.

Verzuring
Oorzaak :
Verzuring ontstaat door de aanvoer van zuurvormende stoffen in de bodem
of in het water. Industriële verbrandingsprocessen met vnl. zwaveloxide,
transport met vnl. stikstofoxide en intensieve veehouderij met vnl. ammoniak
zijn de belangrijkste oorzaken. Verzuring wordt meestal aangevoerd via de
lucht en vaak zelfs vanuit het buitenland. De opname van voedingsstoffen
door planten verloopt moeilijker bij lagere PH (dus zuurdere bodem). De
activiteit van bodemorganismen daalt sterk. Daardoor worden de plantenen dierenresten slechter afgebroken die zorgen voor voedingsstoffen, enz.
Mogelijke oplossing :
Bekalking wordt soms aangewezen als oplossing, maar is meestal maar van
korte duur. Bekalking zorgt voor minder zure bodem. Daardoor wordt de
micro-organismenontwikkeling bevorderd, wat leidt tot een heel snelle
afbraak van door het zuur gevormde sliblaag of dikke pakken niet verteerde
organische materialen. De voedingsstoffen komen dan massaal ter
beschikking en CO² wordt vrijgesteld. Dit alles leidt tot een heel snelle
voedselverrijking en herverzuring. Het ven bvb. wordt dan zuur en te
voedselrijk tegelijkertijd.
De Korhaan nr. 3 / juli 2010

Pagina 11

Vermesting
Oorzaak :
Vermesting is het proces waarbij extra voedingstoffen beschikbaar komen.
De hoeveelheid voedingstoffen is bepalend voor de soortensamenstelling.
Bij overbemesting wordt de limiet overschreden en ontstaat er onevenwicht
in de beschikbaarheid van soorten voedingstoffen (zoals stikstof, fosfor,
kalium, …) en dit verstoort de plantengemeenschappen grondig. Dit leidt tot
een mindere weerstand, gevoeligheid voor ziekten, … De plantensoorten
die aangepast zijn aan voedselarmere omstandigheden lijden het sterkst
onder vermesting. Dominante soorten die beter aangepast zijn aan
voedselrijke omstandigheden gaan overheersen. De veranderingen in de
vegetatie hebben ook invloed op de aanwezige diersoorten. M.a.w. minder
soortenrijkdom, dus minder biodiversiteit.
Mogelijke oplossing :
Verschraling (wegnemen van voedingsstoffen), zoals bijvoorbeeld maaien
en afvoeren van graslanden, is een oplossing. Maar hier moet ook weer een
evenwicht gevonden worden, want bij een te grote verschraling, dus
extreem voedselarme omstandigheden dalen de soorten ook heel sterk. De
soortenrijkste omstandigheden is bij matige voedselrijkdom.

Verdroging
Verdroging is een verzamelterm voor de effecten die het gevolg zijn van
menselijke verstoring van de watercyclus, het waterlopenstelsel en de
waterhuishouding van de bodem. Het betreft zowel effecten van watertekort,
verandering in de hydrologie of waterkringloop van een gebied als
veranderingen van de chemische kenmerken van het water. Ook
maatregelen die genomen worden om de daling van de waterstand in een
gebied te compenseren, kunnen neveneffecten hebben die de waterkwaliteit
veranderen. Verdroging heeft als gevolg dat er meer zuurstof in de bodem
komt (zuurstof i.p.v. water in de bodem).
Een dalend grondwaterpeil en kweldruk heeft meestal als gevolg dat er een
afname is van bodemvocht, daardoor toename van doorluchting in de
bodem, daardoor verandering van voedselrijkdom en oxidatie, verder is er
ook een toename van invloed van regenwater in de bodem (door verdroging
kan er meer regenwater insijpelen), met als ultiem gevolg, verzuring.

Versnippering
Versnippering is een verzamelterm waaronder effecten van verlies van
leefgebied, verkleining van de oppervlakte leefgebied, toegenomen isolatie
en toegenomen invloed van randgebied, begrepen wordt.
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Kleinere leefgebieden hebben meer randgebieden, met negatieve
invloeden. Ze hebben ook minder soorten habitats (vb. boshabitat,
moerashabitat, graslandhabitat, …) in één gebied, hebben kleinere
populaties, dus minder biodiversiteit. Ook de uitwisseling van soorten wordt
bemoeilijkt. Eén groot natuurgebied is dus beter. Wat natuurlijk ook niet wil
zeggen dat veel kleinere, zeker als die verschillende habitats hebben, soms
een grotere biodiversiteit bevatten dan één groot gebied met één
habitatsoort, maar dan moeten ze wel aan bepaalde voorwaarden voldoen,
zoals niet te ver uit elkaar liggen, verbindingen hebben (zoals bermen,
houtkanten, …).

Klimaatverandering
Het zou ons hier te ver leiden
om diep uit te weiden op de
oorzaken. Klimaatverandering
heeft
wel
belangrijke
gevolgen voor het gedrag,
voortplanting, ontwikkeling en
overleven van organismen.

Koolmees
© Glenn Vermeersch

Veel soorten tonen een duidelijke verschuiving naar het noorden. Probleem
is dat sommige soorten niet kunnen verschuiven door habitatverlies op
noordelijke plaatsen en onoverbrugbare barrières. Veel soorten vertonen
ook een verschuiving in vliegtijd, voortplantingsperiode, bloeiperiode, e.d. (=
fenologie) naar vroeger in het jaar. Sommige dieren hebben daar problemen
mee, denken we maar aan de Koolmees die zijn jongen grootbrengt nadat
de rupsenpiek al achter de rug is, waar hij vroeger wel zijn jongen kreeg in
de rupsenpiek.
Natuurpunt, en natuurlijk ook Natuurpunt Noorderkempen, probeert iets
te doen aan die bedreigingen, om zo de Biodiversiteit te verbeteren.
Eén van die zaken is het beheren van onze natuurgebieden.
Om hieraan deel te nemen is enkel een portie gezonde werklust nodig. Wie
interesse heeft kijkt zeker eens in onze activiteitenkalender en een
telefoontje naar één van onze conservators kan al heel dat duidelijk maken.
We verwachten U!!
Igor Vandamme
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Beheer Stappersven, De Nol, Nolse Duinen
en de Boterbergen
De meeste mensen zijn door alle mogelijke kanalen wel op de hoogte van
de spectaculaire aankoop van Natuurpunt van het gebied Stappersven, De
Nol, De Nolse Duinen en de Boterbergen. Ook onze eerste “beheerswinter”
hebben we reeds achter de rug. Er werden door tal van medewerkers al 10
ha ‘vogelkers-vrij’ gemaakt. Een héél goede start.
Ondertussen werd een volwaardig beheerteam samengesteld. Een team
waarin zowel veldwerkers als wetenschappers hun plaats vinden. Het
beheerteam heeft nieuwe beheerdagen op de kalender gezet.
Hiermee nodigen we jullie dan ook uit voor onze beheerdagen.
Afspraak aan “De Ster” in de Verbindingsstraat te Kalmthout. Telkens van
9u tot 16u.

Beheersdagen
4 september 2010
2 oktober 2010
6 november 2010
4 december 2010
8 januari 2011
5 februari 2011
5 maart 2011
Er wordt ’s middags soep en brood voorzien.
Allen op post !
Het beheerteam
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Eertbrantsche Vennen: Naamgeving en ontstaan
Deze vennen lagen als een
reusachtige boemerang in
het landschap op de huidige
grens Essen-Kalmthout
Met “eertbrande” bedoelde
men haardbrand, plaats waar
men turf, moer en heiplaggen
haalde.
Deze oude benaming vonden
we terug in archiefstukken uit
1435 (bron: G. Meeusen): een
verwijzing
naar
de
turfuitbating van de Nolse
vennen die startte na de
massale ontbossing van de
streek.
De oudste turfvaart in de Nol
kwam in gebruik rond 1337
en de laatste rond 1710.
Een eerste benaming dateert
uit 1349: “tussen den Ol
ende
Huberghen,
ane
ghenen Ol”
Daarmee moeten dan de Nolse Duinen bedoeld worden waarvan een deel
langzaam de laagte van de Nol ingeblazen wordt. De naam van het duin is
dan overgegaan op de laagte (bron: Buiks-Leenders)
De nederzettingsnaam Nol betekent trouwens “zandheuvel” of “duin”.
Rond 1850 liep er nog een buurtweg dwars door de noordrand van het
Nolse duinenmassief vanaf het huidige sluisje van de Stapper naar
Ossendrecht, dwars door het huidige domein Smeyers. Die weg is volledig
de
verdwenen en ondergestoven door stuifzanden in de 19 eeuw.
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De Nolse of de Eertbrantsche vennen ontstonden echter niet door uitwaaiing
(zoals de Groote Meer ) maar door opvulling. Ze zijn ontstaan door
indamming van een oud stroomdal (bron: W. Kok) ook wel misleidend een
“fossiel dal” genoemd (er zijn helemaal geen fossielen te vinden).
Dat oud oerdal van de Nol is uitgesleten door het water toen de zeespiegel
lang geleden meer dan 100 m daalde en de Noordzee droogviel. Nadien is
dat dal opgevuld met dekzand. Het oerdal van de Nol is ongeveer 1 km
breed en 2 à 3 m diep. De Spillebeek ligt voor een gedeelte in dat dal en die
laagte is nog herkenbaar over de grens naar Roosendaal, via de
Bieskensloop.
Tijdens het quartair werd het
reliëf afgevlakt.
De Hazenduinen (in de
Kalmthoutse Heide) waren
bedekt met een 30 m dikke
zandlaag, Nieuwmoer en
Essendonk met 50 m zand.
Het reliëf werd afgevlakt tot
een niveauverschil van 10 m.
Tijdens de laatste IJstijd
werden dekzanden 2 m dik
opgewaaid door noordenwinden.
Dit eindigde zo’n 10.000 jaar
geleden. Dat zand werd later
nog eens verplaatst door
aanhoudende westenwinden
en zo kregen onze huidige
duinen hun vorm
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De armen van de paraboolduinen zijn uitgewist en er blijft alleen nog maar
een dwarsduin over van aaneengesloten duinruggen. Voor het ontstaan van
het reliëf moeten we meer dan 2 miljoen jaar terug in de tijd.
De Hazenduinen lagen toen 5 tot 10 m onder het huidige zeeniveau, nu is
dat bijna 30 m boven het huidige nulpunt
Waterhuishouding
In 1931 liet Hector Carlier het sluisje van de Stapper bouwen, wat ons nu
toelaat om het waterpeil van het Stappersven nauwkeurig te regelen. Een
hoog peil in de winter (tot +19,81m TAW) en een laag in de zomer waarbij
het overtollige water naar de Nol kan afgeleid worden.
40 jaar later, in 1971, kon door bemiddeling van PIDPA, de toelating
verkregen worden van de gezusters Carlier om een nieuw sluisje te bouwen
in de Nol om daar ook meer water vast te houden.
Bij nazicht in 2002 waren daar opnieuw herstellingswerken nodig: de
schotbalken vernieuwen, de lekken dichten met graszoden en zandzakjes,
wat dan leidde op korte tijd tot een spectaculaire stijging van het waterpeil
tijdens een opstuwproef.
Dat was erg nuttig om het maximumwaterpeil vast te leggen op +16,24m
In dat jaar schreef ik ook mijn eerste studie over dit gebied: “De Nol, navel
van het Grenspark” met een powerpoint-presentatie in “De Vroente” (12 dec.
2002)
Een volledige waterbalans van het Grenspark ontbrak nog.
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In 2004 verscheen een schitterende studie “Water balancerend op de
grens”. Dit rapport werd uitgewerkt door Bob Delissen, student Hogeschool
Zeeland in opdracht van stagebegeleider Maarten Wiersma
Door mijn jarenlange terreinkennis sinds 1962 kon ik een reeks
aanbevelingen laten opnemingen in deze studie. Het zal de basis worden
voor de verdere studie van de Nol voor wat betreft het opstuwen en
vasthouden van het water aldaar.
In het nr. 42 van Wissels (dec. 2008) heb ik daarover een korte toelichting
gegeven i.v.m. de schommelingen in het waterpeil voor vennen.
Toekomstig beheer
In najaar 2009 kon Natuurpunt 360 ha aankopen van het vroegere domein
Calier. Dit dank zij de hulp van vele sponsors en de gedreven inzet van Willy
Ibens directeur Natuurpunt
Door het beheerteam werd ik, samen met Igor Vandamme aangeduid als
conservator. Nu nog even wachten op de goedkeuring van het beheerplan
en dan kunnen we volgende jaren starten met een effectief beheer en dit na
80 jaar sinds het sluisje van de Stapper werd in gebruik genomen.
In 1939 schreef August Havermans (de vader van mijn mentor Rob
Havermans) een uitgebreide “monographie over het Complex de Nol”:
“De beide zandvlakten, Stapperszand en Nolszand, met hun
stuifduinen en wandelduinen, vormen een echt openluchtmuseum
voor duinenstudie. Wanneer wij het genoegen kunnen smaken een
paar uurtjes op het hoogste duin te vertoeven, genieten wij daar van
een eenig panorama. Het overzicht der woeste vennen is aangrijpend:
als we tussen de dennen en eiken, gedeeltelijk ondergestoven door het
vliegzand een wandelduinen, een vrijen uitkijkpost zoeken dan weiden
onze blikken over een boschlandschap dat moeilijk te beschrijven valt:
een geliefkoosde pleisterplaats van allerlei roofvogels, vooral
boomvalken, die zoo zeldzaam worden”
Intussen, meer dan 70 jaar later, is dit panoramisch uitzicht niet meer
mogelijk. Herstel van de stuifduinen en “blote” duinen wordt een belangrijke
beheersmaatregel voor volgende jaren
René Peeters
conservator Stappersven
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Slakken in en rond je tuin
Soorten slakken
Slakken zijn de enige weekdieren die ook op het land leven, maar het
overgrote deel van de slakken leeft in zee of in zoet water. Er zijn wereldwijd
zo'n 60.000 tot 75.000 verschillende soorten bekend. Al die slakken kan je
op verschillende manieren indelen; er zijn slakken die door kieuwen ademen
en soorten die door longen ademen en er zijn aaseters of planteneters.
Maar de meest bekende indeling is wellicht; huisjesslakken en
naaktslakken.
Herkenbare soorten
In ons land leven enkele honderden soorten slakken, de meeste in zee, en
enkele tientallen op het land en in zoet water.
In een gewone tuin kun je al snel een aantal soorten aantreffen. Ook in een
sloot, een beek en zelfs een tuinvijver komen enkele soorten voor. Slakken
herkennen is niet altijd even gemakkelijk. Je moet vaak letten op kleine
details, kleine nuances in vorm of bouw. De kleur is niet altijd een goed
kenmerk. Die kan soms binnen een soort sterk verschillen van het ene tot
het andere individu.
Enkele bekende soorten:

Landnaaktslakken

Grote
wegslak

Bruine
wegslak
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Zwarte
wegslak

Grote
aardslak

Gevlekte
akkerslak
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Huisjesslakken

Barnsteenslak

Poelslak

Gewone
tuinslak

Wijngaard slak

Water en slijm
Het lichaam van een slak bestaat voor een heel groot deel uit water. Bij
landslakken zorgt de slijmerige huid er voor dat ze niet uitdrogen. Het slijm
komt vooral van pas bij de voortbeweging van de dieren. Wanneer slakken
verticaal moeten klimmen, scheiden ze een ander soort slijm af.
Naast het vochtgehalte zijn slakken ook zeer gevoelig voor andere
omgevingsinvloeden zoals temperatuur, lichtintensiteit en zoutgehalte.
Bijgevolg zoeken landslakken plaatsen op waar de relatieve
luchtvochtigheid hoog is en leven ze verscholen in de vegetatie, onder
afgevallen bladeren of dood hout, onder stenen, in spleten, ... Ook
composthopen zijn een paradijs voor deze slijmerige beestjes.
Veel soorten zijn vooral of zelfs alleen 's nachts actief of komen tevoorschijn
na een regenbui.
Eten en gegeten worden
Slakken zorgen voor het opruimingswerk in de natuur. Eigenlijk eten ze
alles, van dood organisch materiaal, overlevende planten, tot kleine diertjes.
Hun natuurlijke vijanden zijn egels, spitsmuizen, vogels (merels, lijsters,
spreeuwen, eenden en kippen), kikkers en padden, reptielen (hagedissen,
ringslangen
en
hazelwormen),
sommige
insecten
(loopkevers,
vliegenlarven, glimwormen, libellenlarven) en enkele spinnen of spinachtigen zoals een hooiwagen.
500 eitjes!
Naaktslakken leven 9 tot 12 maanden. Eén slakje kan tot 500 eitjes leggen.
Bij vochtig zomerweer en in afwezigheid van natuurlijke vijanden kan dat tot
spectaculaire aangroei leiden. De eitjes zijn klein en wit doorschijnend. Ze
worden in hoopjes van 20 tot 30 gedeponeerd. Naargelang de temperatuur
van de omgeving duurt het weken tot maanden vooraleer ze uitkomen.
Slakken zijn hermafrodiet. Dit wil zeggen dat elke slak zowel mannelijke als
vrouwelijke kenmerken heeft. Om vruchtbare eitjes te leggen moeten ze
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elkaar echter bevruchten. Zelfbevruchting kan ook, maar dan zijn de
nakomelingen minder levensvatbaar of misvormt. Dit laatste hebben we zelf
kunnen vaststellen bij een Grote poelslak die eenzaam in ons aquarium
leefde. Tijdens de afgelopen winter had ze verschillende eipakketjes gelegd,
waaruit kleine slakjes zijn geslopen.
Na de winter werd het eenzame dier in de tuinvijver gezet.
Bestrijding
Slakken zijn een gruwel voor veel tuinliefhebbers. Naaktslakken vreten
immers aan de bladeren van vrijwel alle groenten. Op die manier kunnen ze
hele planten stuk maken, want ook schimmels en bacteriën krijgen nu vrij
spel. Dikwijls, maar niet altijd, laten de slakken ook nog eens slijmsporen
achter.
Hoewel ze van geen enkele groente vies zijn, hebben slakken toch een
duidelijk voorkeur voor zachte plantdelen en jonge kiemplanten: in zaai- of
plantbedden kunnen ze ware ravages aanrichten. Oogstklare gewassen, die
niet meer verder groeien, vormen ook een geliefde vreetplaats.
Je kan slakken op verschillende manieren bestrijden:
° Ze vangen met lokstoffen of slakkenvallen en ze daarna uit te zetten in de
natuur of op een 'diervriendelijke' manier te doden.
° Met ecovriendelijke slakkenbestrijders zoals Escar-Go van ECO-style.
Escar-Go is een natuurlijke product in korrelvorm dat tot vraatstop leidt. Na
het eten trekt de slak trekt zich terug in zijn schuilplaats, en sterft hij. Er
worden geen slijmerige slakkenresten in de tuin terug gevonden en de
natuurlijke vijanden van de slak worden gespaard.
° Maak absoluut geen gebruik van gifstoffen zoals slakkenkorrels of zout. De
gifstoffen kunnen immers ook schadelijk zijn voor vogels en andere dieren.
En het gebruik van zout is een bijzonder dieronvriendelijke oplossing omdat
de slak langzaam letterlijk wordt weggevreten.
° U kunt ook proberen de plantjes te beschermen tegen de slakken.
Schelpengruis of dennennaalden kunnen in sommige gevallen helpen. Over
jonge plantjes (sla, pompoen of courgette) kun je ook (tijdens de nacht) een
plastieken bloempot plaatsen (zonder grote gaten uiteraard). Die pot
beschermd de plant en houdt tevens vocht vast.
° Men kan ook de tuin natuurvriendelijker inrichten zodat de natuurlijke
vijanden van de slak zich daar thuis voelen. Een Zanglijster in je tuin is een
grote hulp. Een Egel onder de houtstapel kan heel wat slakken opruimen.
Bedenk ook dat er maar een beperkt aantal soorten zijn die van je planten
eten. Veel andere soorten leven van ander voedsel en verrichten heel
'nuttig' werk door dood materiaal op te ruimen en zo voedingsstoffen aan de
bodem toe te voegen.
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Soorten in de Noorderkempen
Een kleine inventarisatie in onze eigen tuin en onmiddellijke omgeving
bracht al heel wat soorten aan het licht. In samenwerking met enkele leden
van de Conchyliologie-vereniging werd in 2007 een inventarisatie van de
Kleine Aa georganiseerd (tussen Schanker en Over d’Aa). Uit beide
onderzoeken blijkt dat de volgende soorten hier voorkomen:
Barnsteenslakje
Behaarde slak
Bruine glansslak
Bruine wegslak
Erwtemossel spec.
Gekielde schijfhoornslak
Gevlekte akkerslak
Gewone hoornschaal
Geronde schijfhorenslak
Gewone Tuinslak
Glanzende agaathoren
Grote aardslak
Grote glansslak
Grote poelslak
Grote wegslak
Kelderglansslak
Leverbotslakje
Moeraspoelslak
Posthoornslak
Posthoornslak
Segrijnslak
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Succinea spec.
Trichia hispida
Aegopinella nitidula
Arion subfuscus
Pisidium spec.
Planorbis carinatus
Deroceras reticulatum
Sphaerium corneum
Anisus leucostomus
Cepaea nemoralis
Cochlicopa lubrica
Limax maximus
Oxychilus draparnaudi
Lymnaea stagnalis
Arion ater rufus
Oxychillus cellarius
Galba truncatula
Stagnicola palustris
Planorbarius corneus
Planorbarius corneus
Helix aspersa
Rumina decollata
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Lieveheersbeestjes
Lieveheersbeestjes zijn één van de meest geliefde insectensoorten.
Iedereen heeft er wel al eens eentje van nabij bestudeerd. Ze zijn
gemakkelijk herkenbaar: rond, bol met kleine pootjes en 2 dekschilden. De
kleur van Lieveheersbeestjes is meestal zwart, rood, geel of wit met stippen.
Soorten Lieveheersbeestjes
Er zijn meer soorten Lieveheersbeestjes dan de meeste mensen denken. Je
kunt de soort vaak herkennen aan de kleur en aan het aantal stippen.
Hieronder geven we je een overzicht van de lieveheerbeestjes die je het
vaakst tegenkomt in en rond je huis.
Zevenstippelig lieveheersbeestje
Dit Lieveheersbeestje is een vaak
voorkomende soort. Het is gemakkelijk
te herkennen. De kleur van de
dekschilden is meestal rood met zwarte
stippen. Elk van de dekschilden telt 3
stippen, de zevende stip is verspreid
over de twee dekschilden. Het
halsschild is zwart met twee grote, witte
vlekken. Het is een vrij groot
lieveheersbeestje: van 6 tot 8 mm. Je
vindt ze vaak in de buurt van
bladluiskolonies. Ze voeden zich immers graag met bladluizen. Al eten ze
soms ook andere kleine insecten. Daarom zijn ze ook populair in de
landbouw bij gewasbestrijding.
Tweestippelig lieveheersbeestje
Dit Lieveheersbeestje kan je in diverse
variaties aantreffen. Meestal is hij rood
van kleur met twee zwarte stippen op
het dekschild en op de kop twee witte
vlekken. Maar er bestaan ook
tweestippen die zwart zijn van kleur,
met rode stippen. Soms heeft dit
lieveheersbeestje meer dan twee
stippen, die ook nog in elkaar kunnen
overvloeien. De tweestip heeft altijd zwarte pootjes. Dit is een vrij klein
lieveheersbeestje: van 3,5 tot 6 mm. Deze soort overwintert soms in
huizen.
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Tienstippelig lieveheersbeestje
Dit Lieveheersbeestje heeft nog meer
gedaanten dan zijn tweestippelige
soortgenoot. Doorgaans is hij lichtbruin
tot vuilrood van kleur met tien zwarte
stippen. Maar sommige exemplaren
hebben nog een extra stip op de naad
van de dekschilden. Bij andere tienstippels zijn de twee achterste stippen
bijna helemaal verdwenen waardoor
het lijkt alsof ze maar 8 stippen hebben. Het halsschild is altijd wit met 5
zwarte vlekken. De pootjes van de tienstip zijn rossig bruin. Ook dit
lieveheersbeestje is vrij klein: van 3,5 tot 5 mm.
Veertienstippelig lieveheersbeestje
In
Vlaanderen
komt
dit
Lieveheersbeestje frequent voor. Het
is makkelijk herkenbaar aan zijn kleur:
geel met zwarte stippen. Ook de
stippen zijn zeer kenmerkend. Ze zijn
uitgesproken
hoekig.
Sommige
exemplaren hebben grote stippen
waardoor het lijkt alsof ze zwart van
kleur zijn met gele stippen. Het
Veertienstippelige lieveheersbeestje is gemiddeld 4 tot 6 mm groot.
Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje
Uit de naam van het beestje kan je al opmaken dat het niet makkelijk te
herkennen is. De kleur varieert van oranje tot rood of zwart met licht of
donker met zwarte, rode, gele of witte stippen. Het Veelkleurig Aziatisch
lieveheerbeestje heeft vaak een gedeukt of geplooid achterschild. De
witte vlekken van het halsschild van dit dier zijn zover uitgestrekt dat de
zijranden helemaal wit zijn. Op het halsschild zie je vaak ook een motief
dat lijkt op de letter M of op een pootafdruk van een kat. Dit
lieveheerbeestje is vrij groot: van 5 tot 8 mm. Je kan dit diertje zowel in
huis als buitenshuis aantreffen.
Probleem Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje
Zoals de naam al wel doet vermoeden, kwam het Aziatisch
lieveheersbeestje oorspronkelijk niet voor in Vlaanderen. Het diertje werd in
ons land ingevoerd om bladluizen te bestrijden. Sinds begin deze eeuw is
het beestje zich massaal aan het voortplanten. Het Veelkleurig Aziatisch
lieveheersbeestje is zeer vraatzuchtig en vormt daarom een bedreiging voor
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de inheemse Lieveheersbeestjes. Bij gebrek aan bladluizen vreet het dier
namelijk ook larven van andere Lieveheersbeestjes op. Ook rupsen en
vlindereitjes staan op het menu van dit Lieveheersbeestje.
Het Veelkleurige Aziatische lieveheersbeestje kan ook voor overlast zorgen
in huis. Vanaf de eerste herfstkou trekken ze in groep woningen binnen.
Sommige huizen kunnen hierdoor met aanzienlijke aantallen te kampen
krijgen. Deze lieveheersbeestjes zijn niet gevaarlijk maar ze kunnen wel
voor wat overlast zorgen. Als je ze verstoort, scheiden ze een kwalijke geur
af en kunnen ze vlekken maken.
Wat kan je doen?
Word je in huis geplaagd door Veelkleurige Aziatische lieveheersbeestjes?
Gebruik dan zeker geen pesticiden. Die zijn ongezond en slecht voor het
milieu. Probeer in de eerste plaats te voorkomen dat de diertjes je huis
binnenkomen. Tijdens de herfst houd je best de ramen en deuren van je
huis zoveel mogelijk gesloten. Als er toch Veelkleurige Aziatische
lieveheersbeestjes in je huis opduiken, kan je ze eventueel opzuigen met de
stofzuiger. Breng vooraf een netje/kous aan in de stofzuigerbuis. Zo komen
ze niet in de stofzuigerzak terecht en kan je ze verdelgen. Als je niet zeker
bent of het Aziatische lieveheersbeestjes betreft, of als je liever geen dieren
doodt, kan je de Lieveheersbeestjes ook levend buitenzetten. Als je geen
last hebt van de overwinterende lieveheersbeestjes, mag je ze natuurlijk ook
gewoon laten zitten. In de lente trekken ze vanzelf weer naar buiten.
Weetjes over lieveheersbeestjes … Geliefde beestjes
Dat het Lieveheersbeestje al eeuwenlang een populair beestje is, blijkt uit
de naamgeving. Het begon al in de tijd van de Germanen. Zij gaven het
lieveheersbeestje de naam Freyafugle, vogel van de godin Freya. Later
werd
die
naam
verchristelijkt
tot
onzelievevrouwebeestje
of
lieveheersbeestje. Ook in andere talen bestaan die goddelijke verwijzingen
zoals Marienkäfer in het Duits, Lady Bugs in het Engels en bête à bon Dieu
in het Frans. Ook de streeknamen van lieveheersbeestje weerspiegelen de
populariteit van de beestjes. Enkele voorbeelden: hemelbeestje,
goudbeestje,
pimpampoentje,
bontekoetje,
gelukskever,…
Rond
lieveheersbeestje bestaat ook een hardnekkig vorm van bijgeloof. Als een
lieveheersbeestje je tegemoet komt vliegen, zou het geluk je toelachen. Als
je een lieveheersbeestje dood maakt, zou je heel wat ongeluk te wachten
staan.
Milieuvriendelijke bestrijders
Bladluizen brengen vraatschade toe aan bomen en gewassen én ze
scheiden een hinderlijke, kleverige vloeistof af op bomen. Gelukkig zijn heel
wat Lieveheersbeestjes dol op bladluizen. Volwassen dieren eten er zo’n
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3000 (!) per maand. Daarom worden regelmatig Lieveheersbeestjes ingezet
om aan gewasbestrijding te doen. In het verleden werden hiervoor vaak
exoten, zoals het Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje gebruikt. Je zet
echter beter inheemse soorten in. Zo kan je in je tuin bijvoorbeeld larven van
Tweestippelige lieveheersbeestjes gebruiken om bladluis te bestrijden.
Verdedigingsmechanisme
Als Lieveheersbeestjes zich bedreigd voelen, scheiden ze een gele,
stinkende vloeistof af. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je zachtjes duwt tegen
een Lieveheersbeestje. De vloeistof die ze afscheiden, smaakt erg bitter. Zo
vermijden ze bijvoorbeeld opgegeten te worden door vogels. Ook het
kleurenpatroon van Lieveheersbeestjes, rood met zwart, houdt vijanden op
afstand. Een andere tactiek die ze gebruiken is hun kop en poten intrekken
om zo hun belagers te doen geloven dat ze dood zijn.
Van ei tot lieveheersbeestje
Lieveheersbeestjes paren meestal in het voorjaar wanneer het zonnig en
warm is. Eén keer paren is voor een vrouwelijk Lieveheersbeestje genoeg
om tijdens de rest van haar leven eitjes te kunnen leggen. Al zullen ze door
iedere
volgende
paring
meer
eitjes
kunnen
leggen.
Het duurt gemiddeld 4 dagen voordat de eitjes uitkomen en er larven
verschijnen. Al kan de temperatuur dit proces vertragen of versnellen.
Vervolgens evolueert de larf naar een pop. Die pop ontwikkelt tenslotte tot
een kever.
De meeste Lieveheersbeestjes leven ongeveer een jaar. Hun leeftijd kan je
trouwens niet aflezen aan het aantal stippen dat ze hebben, zoals wel eens
verkeerdelijk gedacht wordt.
Beschermde status
In België zijn Lieveheersbeestjes beschermd. Het is daarom verboden ze te
doden, te bejagen, te verhandelen of in gevangenschap te houden. Het is
evenmin toegestaan om hun woon- of schuilplaatsen te beschadigen of met
opzet te verstoren.
Hoe lok je Lieveheersbeestjes naar je tuin?
Lieveheersbeestjes zijn nuttige dieren om in je tuin te hebben. Ze zijn
immers dol op bladluizen, die aan de planten in je tuin heel wat schade
kunnen toebrengen. Als je graag wat meer Lieveheersbeestjes naar je tuin
lokt, kan je een paar dingen doen:
° Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen.
° Ruim bladeren en stengels niet op, voor lieveheersbeestjes is dit de ideale
beschutting tijdens de winter.
° Zorg voor een gevarieerde beplanting in je tuin. Meidoorn, linde en
hazelaar zijn populair bij lieveheersbeestjes.
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° Maai het gras niet te vaak en/of zorg voor wat ongemaaide plekjes.
° Laat wat brandnetels staan in je tuin, lieveheersbeestjes zijn er verzot op.
° Bloeiende planten in je tuin bezorgen lieveheersbeestjes pollen en nectar.
° Je kan ook een kastje voor lieveheersbeestjes installeren in je tuin, daarin
kunnen ze overwinteren en schuilen tijdens koude nachten.
Soorten in de Noorderkempen
Sinds 1991 worden Lieveheersbeestjes geïnventariseerd in onze regio. Niet
dat we altijd op zoek zijn naar deze interessante beestjes, maar elk
exemplaar dat we waar dan ook waarnemen wordt genoteerd.
Zo kregen we na verloop van tijd al een mooie lijst.
10-stippelig lieveheersbeestje
10-vlek lieveheersbeestje
11-stippelig lieveheersbeestje
14-stippelig lieveheersbeestje
16-puntlieveheersbeestje
19-puntlieveheersbeestje
20-vlek lieveheersbeestje
22-stippelig lieveheersbeestje
24-stippelig lieveheersbeestje
2-stippelig lieveheersbeestje
4-vleklieveheersbeestje
5-stippelig lieveheersbeestje
7-stippelig lieveheersbeestje
Bruin lieveheersbeestje
Gestreept lieveheersbeestje
Harlekijnlieveheersbeestje
Meeldauwlieveheersbeestje
Oogvleklieveheersbeestje
Roomvlek lieveheersbeestje
Ruigtelieveheersbeestje
Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje
Vloeivleklieveheersbeestje
Wilgenlieveheersbeestje

Adalia 10-punctata
Calvia 10-guttata
Coccinella 11-punctata
Propylea 14-punctata
Tytthaspis 16-punctata
Anisosticta 19-punctata
Sospia 20-guttata
Psyllobora 22-puncata
Subcoccinella 24-punctata
Adalia 2-punctata
Exochomus 4-pustulatus
Coccinella 5-punctata
Coccinella 7-punctata
Aphidecta obliterata
Myzia oblongoguttata
Harmonia 4-punctata
Halyzia 16-guttata
Anatis ocellata
Calvia 14-guttata
Hippodamia variegata
Harmonia axyridis
Oenopia conglobata
Chilocorus renipustulatus

Meer info is te vinden op www.natuurpunt.be en de schitterende site
www.stippen.nl
Artikel opgesteld a.d.h.v. info van www.natuurpunt.be aangevuld met eigen
waarnemingen en info.
Joris Pinseel
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Kikkers en consoorten.
Er bestaan antropologen, cosmologen, geologen, sociologen, theologen,
en, om de lijst kort te houden, biologen; -ologen in alle kleuren van de
regenboog. Onder de laatste komt ge regelmatig ondermeer mycologen,
ornithologen en herpetologen tegen.
Floristen ook, maar die zijn eerder uitzonderlijk.
Die -ologen komen nog van de Oude Grieken en het slaat eigenlijk op: “zij
die er kunnen over meepraten”. Eens zover met mijn waarnemingen dacht ik
dat wie het niet zover geschopt heeft in de kennisleer ook altijd nog gewoon
natuurliefhebber kan zijn of zelfs natuurgenieter. Ge komt er minder mee op
televisie maar het is dubbel aangenaam. Een keer aangenaam omdat ge
niet verplicht zijt er alles over te weten en een keer aangenaam omdat ge,
net omdat ge er niet alles over weet, altijd voor verrassingen komt te staan
en nóg slimmer kunt worden dan ge al zijt.
Herinnert ge u nog hoe zonnig zaterdag 20 maart was dit jaar?
Ik wel, want ik ben toen weer wat slimmer geworden.
Aan de hoek van de wei waar een brede gracht overloopt in het ven zaten
kikkers te knorren.
Fout!, dacht ik bij mezelf, varkens knorren, ja, maar kikkers kwaken!
Eerlijk gezegd, het zou kunnen dat deze kikkers niet letterlijk knorden maar
dat ze khorden, zachtjes en rustig, minuten aan een stuk khorrrr, khorrrr..,
khorrrr.....
Daar zaten ze, een tiental tamelijk scherpe snuitjes en soms een bruine vlek
achter het oog uitstekend boven het drabbige water. Een stap dichterbij en
weg waren ze.
Dat was zaterdag 20 maart.
Maandag 22 maart scheen de zon nog heller.
Aan de hoek van de wei dreven klompen kikkerdril als ijsbergen in het klein,
hier en daar een topje boven, de grootste massa onder water. De
schaatsenrijders - van die kleine met witte zij- en onderkant - schaatsten
over het water zoals het hoort maar sprongen wanneer ze op het dril
belandden met grote sprongen van glibber over glibber naar glibber.
Hoeveel eitjes dreven daar? Maar goed dat in onze tijd hoofdrekenen nog
aangeleerd werd op school. Meer dan 200 eitjes telde ik op een oppervlak
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van vijf bij vijf centimeter in een laag 1 centimeter dik. Dat is 8 per kubieke
centimeter. De klodden, tien tot twintig centimeter dik, zweefden, twee
vierkante meter wateroppervlak dekkend, sommige hoger, sommige dieper,
met daartussen tien keer zoveel helder water. Dat maakt uitgerekend
30.000 kubieke centimeter kikkerdril en ruim 240.000 eitjes. Een grote stad
vol.
In de andere hoek van het ven, tussen de biezen aan de kant van het bos
was er beroering. Meer dan twintig padden in de weer. Kort kkwor en kort
kar en eentje zat zelfs aanhoudend rrroak, rrroeak te roepen.
Van khorrrren geen sprake.
Zes april ben ik nog eens terug geweest. Nu wriemelde het van de
dikkopjes, de meeste nog tussen de verder gezwollen drilgelei enkelen al
verderop zwemmend tot een metertje in open water.
Aan de andere hoek van de plas, bij de boskant, was het stil. In het water
was niets te zien behalve een spin die snel het ven oprende en dan weer
terug, onder haar poten van die putjes in het water duwend als een
volleerde schaatsenrijder. Een bootsmannetje zocht roeiend met zijn lange
spanen van achterpoten langzaam de diepte op. Of misschien was het een
ander soort waterwants.
Naast de plas, op het droge, schoot een klein rimpelding weg recht voor me
uit. Ik ken hagedissen als even geritsel, een donkerbruinezwartachtige
glimp, en weg zijn ze. Maar een beigebruine hagedis als deze? En hij bleef
wat verder nog zitten ook: een gekronkeld draadje, tussen de tien en de
vijftien centimeter lang, kopje schuin omhoog in een landschap van wat
dorre bladen, wat naakte aarde en wat gras. Ik heb me voorzichtig
neergezet, hij gaf geen krimp, knipperde zelfs niet één keer met de ogen.
Een aardig beestje met een zwart neusgaatje, een groot donker oog met
gelige rand en een zwart oorgat, met groenigbruine kop en wittiggrijze
onderkant. In twee rijen opzij van de rug lichtten magentagroene dubbelestreepjes op tussen de schubbige groenig-zwarte rest van het bovenlijf tot
aan de staartpunt. Het beestje draaide lichtjes de kop, het knipte even een
wit ooglid omhoog. Werd het nu bruiner? Het bewoog voorzichtig een
krokodilachtig pootje met lange vingers. Werkelijk, het wérd bruiner al
scheen de zon niet heller dan te voor. Een hagedis, verre familie van de
kameleon?
Ik heb me zitje per zitje verschuivend rondom hem bewogen. En ja, hij
veranderde van kleur. Van achter bezien met de zon in de rug was hij
lichtbruin met bleke onderkant en waren de rijen magentastreepjes witte
lijntjes geworden. Wanneer ik rechtop ging staan en er hoog boven
uittorende was hij weer het eerste beigebruin. Ik bewoog mijn hoofd tot hij in
de schaduw zat. Het maakte hem niets uit, hij bleef beigebruin. Kleuren,
zonlicht en de stand van schubben daar moet eens iemand een boek over
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schrijven.
Vijftien april was een zonnige dag. Aan de hoek van de gracht nog wat
zwartbruine dikkopjes maar nu uitgewaaierd over twintig meter. Verder was
het stil. Geen schaatsenrijders. In de overloop van de gracht naar het ven
wrikten enkele dikkopjes zich voort naar het open water.
Aan de boskant enkele zwaargewichten, meer buik dan kop, gemarmerd,
traag maar met stevige slagen bewegende dikbuikjes, als kleine padjes in
de dop. Zo dacht ik. Tot Wikipedia me met foto´s en al toonde dat dikkopjes
van bruine kikkers zwart zijn en die van de pad gevlekt. Of ik achter een
betrouwbare computer zat weet ik niet. Ik zal het maar beter eens aan een
echte kenner, een herpetoloog, vragen.
Er bewoog trouwens meer, ik heb er vijf minuten zitten kijken. Meer dan tien
soorten torretjes, wantsen en andere rare wezens kwamen voorbij, om over
de vele vormen kleiner-dan-een-millimeter-beestjes maar te zwijgen. Het is
geleden van de tijd bij de beek waar mijn grootmoeder water uit schepte
voor de koeien, de kippen en de was, de beek die wemelde van de
stekelbaarsjes, drie- en tiendoornige, waar donderpadden zich verschuilden
en katvissen en lengen zwommen en al eens een palinkje of een snoekje,
kortom van de tijd dat de zon altijd scheen, dat ik in water zoveel leven zag.
Arme Kempische vennen? Vergeet het maar. Dít alvast niet. En het is niet
eens een ven. Het is een tien jaar geleden op een lage plaats in de wei
gegraven plas die nota bene tot half september vorig jaar, meer dan drie
maanden, lang poeierdroog heeft gestaan en waar alleen het regenwater in
uitmondt.
Om -oloog te worden zal ik me nog meer dan één boekje moeten
aanschaffen, vrees ik.
Koen Verschoore
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Startdag JNM Akerland
Na de kampenzomer vliegen de afdelingen van de
JNM er helemaal weer in. De Jeugdbond voor Natuur
en
Milieu
organiseert
buiten
gewone
jeugdverenigingsactiviteiten ook activiteiten in het
thema van natuur en milieu. Hierbij trekken we
bijvoorbeeld met de groten de natuur in om speciale
soorten dieren en planten te zoeken, met de kleintjes
spelen we dan weer een spel in thema van het klimaat.
Op zaterdag 18 september 2010 organiseert JNM Akerland (dat de
gemeentes tussen Essen, Kalmthout, Ekeren, Brasschaat en Wuustwezel
omvat) zijn startdag. Op een startdag zien we elkaar allemaal terug na een
drukke zomer en verwelkomen we nieuwelingen. Hierbij gaan we met al
onze leden in een waterplas vlakbij waterbeestjes vangen, om hiermee de
kwaliteit van het water te bepalen. We spreken af aan ons lokaal in de
Bondgenotenlei in Brasschaat van 13u00 tot 17u00.
Kom zeker eens proberen!
Het eerste jaar betaal je trouwens maar 5€ lidmaatschap.
Meer info: op www.jnm.be/akerland
Geert op 03/544 92 37

Vreemd gaan?
22 mei 2010 was een zonnige dag en er waren verschillende vlinders
aanwezig in onze tuin. Toen er 2 witjes voorbij fladderden ging ik wat
nauwkeuriger kijken. Eén was een klein geaderd witje. Ze vlogen een tijdje
samen, maakten mooie kringetjes in de lucht en dartelden maar uitbundig
verder. Bijna noteerde ik: “2 geaderde witjes, 1 mannetje en 1 vrouwtje.”
Toen plots één in het gras neerkwam ging ik van dichtbij zien. En wat bleek;
het was een vrouwtje oranjetipje. Ze lag uitgeput neer in het gras. Een
vleugje wind kantelde haar op haar zij. Je zou van minder als zo een
vreemde snuiter achter je aan zit. Een kwartiertje later was ze weg,
bekomen van het avontuur.
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Dit, alleen maar om te zeggen dat twee met elkaar dartelende vlinders niet
noodzakelijk een koppeltje zijn.
Er zijn individuen die graag eens vreemd gaan.
Waar hebben we dat nog gezien?
Vera Dieperinck.

Vrijwilligers brengen biodiversiteit in kaart
Op 28 februari 2010 werd de kaap van 2.000.000 natuurwaarnemingen op
www.waarnemingen.be overschreden. Op die website van Natuurpunt
Studie
en
de
Stichting
Natuurinformatie
kunnen
vrijwilligers
natuurwaarnemingen melden van alle soorten die in België voorkomen. Op
minder dan twee jaar tijd bracht dit initiatief een enorme hoeveelheid
informatie bij elkaar over de actuele toestand van de biodiversiteit in ons
land.
De variatie aan gemelde soortgroepen en soorten ligt zeer hoog. Op 1 maart
2010 telde de database meer dan twee miljoen waarnemingen van 9371
verschillende soorten.
Door het bundelen van alle waarnemingen op een satellietkaart kunnen
allerlei natuurfenomenen snel en accuraat in beeld worden gebracht. Deze
toepassing bewees recent haar nut bij het in kaart brengen van de
spectaculaire kraanvogeltrek van 25 februari 2010 en de evolutie door het
jaar van de massale invasie van de Oranje luzernevlinder in 2009.
Het uitwisselen van waarnemingen, kennis en fotomateriaal stimuleert
waarnemers ook om minder bekende soortgroepen in kaart te brengen. Zo
was de informatie over de aantallen en de verspreiding van onze 350
inheemse wilde bijensoorten voorheen erg beperkt. Waarnemingen.be
stimuleerde verschillende bijenkenners om hun zoekinspanningen op te
voeren. Resultaat: op anderhalf jaar tijd werd in verschillende provincies
voor het eerst een behoorlijk beeld verkregen van de diversiteit aan wilde
bijen. Ander voorbeeld: de 222.812 waarnemingen van 1479 soorten
nachtvlinders die sinds de opstart van deze biodatabase werden
samengebracht. Nooit eerder kon de nachtvlinderfauna van België zo
gedetailleerd in beeld worden gebracht.
Waarnemingen.be kan worden gebruikt om zeer snel te reageren op de
aanwezigheid of de uitbreiding van potentiële plaagsoorten. Zo kwam via
het systeem de eerste observatie in België binnen van de schadelijke
Aziatische boktor (Anoplophora glabripennis). De melding werd
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overgemaakt aan het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, die
er intussen een dossier over opstelde.
De meest gemelde soort is de buizerd met 26.597 meldingen en geeft goed
aan dat de waarnemers overal en altijd actief zijn.
Contact: Wouter Vanreusel – Natuurpunt Studie – 0476-60 92 42

192 vogelsoorten halen mogelijk 2020 niet
Op 20 februari richtte Natuurpunt, samen met BirdLife International, de
focus op 192 uitstervende vogelsoorten tijdens de Belgische Vogeldag in de
Middelheimcampus van de Universiteit Antwerpen in Wilrijk. Gastspreker
was de Zweedse ornitholoog Erik Hirschfeld. Hij had een duidelijke
boodschap: als we niet snel ingrijpen, zal het onomkeerbare zich voltrekken
en zullen 192 vogelsoorten 2020 niet halen. Het tij moet dringend worden
gekeerd en dat kan. Hirschfeld is een belangrijke spreekbuis van BirdLife
International en rapporteerde in zijn “Rare Birds Yearbooks” over de stand
van zake.
De Verenigde Naties riepen 2010 uit tot het jaar van de biodiversiteit.
Ondanks vele beleidsintenties, staat nu echter al vast dat men er niet zal in
slagen om de achteruitgang van de biodiversiteit in 2010 te stoppen.
Integendeel: het gaat nog steeds de verkeerde kant uit. BirdLife
International is een koepelorganisatie die wereldwijd werkt rond o.a.
bedreigde vogels en waarvan Natuurpunt de Vlaamse partner is. BirdLife
maakte in een recent rapport een trieste balans op: 192 vogelsoorten
worden met uitsterven bedreigd. De voornaamste reden hiervoor zijn het
oprukken van de landbouw (hoofdoorzaak voor 87% van de opgelijste
soorten), houtkap (55%) en introductie van invasieve soorten (51%).
Een frappant voorbeeld: de wereldpopulatie van de Siberische witte
kraanvogel wordt geschat op 2.500 tot 3.000 vogels. 95% van die populatie
overwintert in de moerassen langsheen de Yangtze rivier in China. Door de
bouw van de Drie Klovendam, zal de hydrologie van deze rivier echter
aanzienlijk worden gewijzigd wat vermoedelijk een dramatische impact zal
hebben op de belangrijkste overwinteringsgronden. De soort loopt hierdoor
een bijzonder hoge kans om op korte termijn uit te sterven. Ecologie versus
economische ontwikkeling blijft een moeilijke oefening maar in het jaar van
de biodiversiteit is het schrijnend dat de internationale gemeenschap geen
vuist weet te maken tegen dergelijke projecten.
Of een soort al dan niet met uitsterven wordt bedreigd, is geen natte
vingerwerk. Birdlife onderbouwt elke beslissing uitvoerig. De voornaamste
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criteria die hiervoor worden gehanteerd zijn de omvang van de
populatieafname (meer dan 80% over 10 jaar), de grootte van het
verspreidingsgebied (minder dan 100 km²) en de huidige populatiegrootte
(minder dan 250 volwassen exemplaren). Indien een soort in 2010 aan één
of meerdere van deze criteria voldoet, wordt aangenomen dat er 50% kans
is, dat ze 2020 niet meer haalt. En 192 soorten voldoen dus aan deze
criteria. De Aziatische paradijsmonarch is met een geschatte
minimumpopulatie van 19 in het wild levende exemplaren momenteel de
zeldzaamste soort ter wereld. De Bali-spreeuw doet het met 24 stuks niet
veel beter.
Actie ondernemen
Om de achteruitgang van deze soorten te stoppen, lanceerde BirdLife in
2008 in Buenos Aires (Brazilië) het Preventing Extinctions Programme. Dit
project beoogt om zeer gedetailleerde soortbeschermingprogramma’s uit te
werken: gerichte acties, toegespitst op de problematiek waarmee elk van die
192 soorten heeft te maken. Soms kan het gaan om relatief kleine ingrepen
(wegvangen van ratten, opzetten van economisch interessante alternatieven
voor vogelvangst, starten van kweekprogramma’s) maar vaak kan een soort
enkel adequaat worden beschermd door het leefgebied veilig te stellen.
BirdLife heeft intussen al voor 55 soorten een peter of meter gevonden:
mensen of verenigingen die, door een substantiële financiële bijdrage, het tij
wil doen keren. Hierdoor werd al ruim 2.000.000 euro ingezameld en werd
een aantal projecten opgestart.
Belg herontdekt Banggai kraai
Een aantal projecten wordt getrokken door bekende namen. Sir David
Attenborough heeft de campagne de nodige bekendheid gegeven door zich
het lot van de Araripe manikin aan te trekken. De soort werd pas in 1998 in
Brazilië ontdekt maar door oprukkende landbouw en plannen voor
suikerrietplantages wordt het kleine stuk regenwoud van 28 km² (waarin de
ganse populatie van 800 vogels leeft) ernstig bedreigd. Attenborough werpt
als bekend BBC gezicht zijn gewicht in de schaal. ‘We have no right to
exterminate the species that evolved without us. We have the responsibility
to do everything we can to preserve their continued existence’, aldus
Attenborough.
Ook Belgen werken zich intussen op het voorplan. Recent werd de
Banggaikraai herontdekt, een soort die voorheen slechts bekend was van
twee specimen die rond 1880 werden verzameld. In 2009 slaagde Belgisch
ornitholoog Filip Verbelen er in om deze enigmatische vogel voor het eerst
ooit te fotograferen in het hooglandregenwoud van Peleng, het grootste
eiland in de Banggai-archipel (Indonesië). Er wordt vermoed dat er nog
slechts 200 individuen van deze soort bestaan. BirdLife neemt na dergelijke
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spectaculaire herontdekkingen onmiddellijk haar verantwoordelijkheid en
werkt ter plaatse soortbeschermingsprogramma’s uit, vaak gedragen en
gesteund door de lokale bevolking.
Endangered… en dan gered?
Intussen kan BirdLife uitpakken met mooie resultaten. Eén factor is erg
cruciaal maar niet altijd even evident: politieke wil. Een duidelijke wetgeving
vormt immers de basis om een actie te kunnen opstarten. Eén van de meest
frappante voorbeelden is het verbod op het gebruik van diclofenac. Dit
medicijn werd op grote schaal toegepast in de veehouderij in o.a. India.
Gieren die aasden op vee dat met diclofenac was behandeld, stierven snel.
De populatie van een aantal giersoorten crashte hierdoor spectaculair (meer
dan 90% van alle Indische gieren stierf op enkele jaren tijd). Enkel een
dwingend en dringend verbod op het verder gebruik van diclofenac kon de
giercrisis enigszins stoppen.
Maar de aanpak van BirdLife werkt. De zwarte roodborst, de
Rarotongamonarch, de Mauritiusparkiet en de Seychellenlijster: van elk van
deze soorten vlogen recent nog minder dan 50 exemplaren rond. Dankzij de
inzet van koepelorganisatie BirdLife liepen de populaties op tot 300 vogels
en zitten deze soorten, die tot voor kort nog met uitsterven waren bedreigd,
niet langer in de gevarenzone. In totaal konden al 18 soorten van de lijst van
de met uitsterven bedreigde soorten worden geschrapt omdat de situatie
intussen is verbeterd. Daartegenover staan echter wel een aantal soorten
die in de andere richting evolueren, op weg om voorgoed te verdwijnen.
Morgen is een dag te laat
En er zijn ook voorbeelden van soorten waarvoor het project wellicht te laat
komt, zoals de dunbekwulp. Deze steltloper had tot begin jaren ’90 een
vaste overwinteringsstek in Marokko. Dunbekwulp was zeer algemeen in de
19de eeuw, kende een enorme achteruitgang in de 20ste eeuw en werd
voor het laatst waargenomen in 1999. Sindsdien ontbreekt elk spoor. De
kans dat we deze soort voorgoed kwijt zijn, is reëel. Of is er toch nog hoop,
hoop omdat de resterende broedgronden misschien vooralsnog onontdekt
bleven? Dit was het geval bij de Becks stormvogel, die 79 jaar lang
spoorloos bleef, tot ze in 2007 werd herontdekt ten oosten van het Groot
Barrièrerif in Australië.
En hier in Vlaanderen?
Van de in totaal 9.856 vogelsoorten in heel de wereld zijn er 1.226 op zijn
minst kwetsbaar. Daarvan zijn er 45 terug te vinden in Europa. 'Dat is
logisch', vindt Wim Van den Bossche van Natuurpunt. 'Zuid-Amerika kent nu
eenmaal een grotere biodiversiteit.' Anders gezegd: er komen veel meer
soorten voor, en dus is ook een groter aantal vogels er bedreigd.
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Toch moeten we waakzaam blijven, want zelfs in Vlaanderen halen veertig
vogelsoorten de Rode Lijst van Vlaamse broedvogels. Die werd in 2004
opgesteld door het Instituut voor Natuurbehoud. Zes soorten zijn hier
intussen uitgestorven, waaronder de zwarte stern en de kemphaan.
'Aangezien er de laatste jaren steeds minder moerassen en drassige
weilanden zijn, verdwenen ook de insecten, het voedsel van deze beestjes',
legt Van den Bossche uit. 'De Lepelaar bijvoorbeeld heeft nog één
broedplaats in Verrebroek, in de Antwerpse haven. Wanneer daar bv een
olietanker zou ontploffen, is in één klap de hele kolonie verwoest.'
Grote boosdoeners zijn de landbouwers. Boeren kiezen meer en meer voor
een monocultuur, met grote velden en grotere oogstopbrengsten. En dat is
nefast voor de plantengroei die onze broedvogels zo nodig hebben.
Met voldoende natuurbehoudmaatregelen zou daar in de toekomst
verandering in kunnen komen, weet Van den Bossche. 'Door bijvoorbeeld
overstromingsgebieden te creëren langs de Schelde, kunnen er opnieuw
planten groeien en komen er automatisch weer insecten.'
Meer info bij:
Dominique Verbelen
0484-11 98 99

(Natuurpunt):

dominique.verbelen@natuurpunt.be,

Zwaluwen en platte commerce.
In het voorjaar ging een vriend van mij op rondreis in Myamar, het
voormalige Birma. Bij een bezoekje aan een lokale markt ontdekte hij een
kraampje waar men in een kleine kooi een twintigtal boerenzwaluwen te
koop aanbood. Als je er eentje koopt en loslaat mag je dan een wens doen
die zeker in vervulling zal gaan… Onzin natuurlijk. Ze vangen er
voortdurend nieuwe om er geld uit te slaan. Maar ook bij ons hebben de
zwaluwen het soms zwaar te verduren. Op maandag 24 mei maakte ik met
een groepje vrienden een fietstocht in de Westhoek. Prachtig weer en ideaal
om te fietsen. In de namiddag hielden wij halt op een boerderij waar men
hoeveijs verkocht. Ik kon het niet nalaten om een kijkje te gaan nemen in
een stal waar ik boerenzwaluwen zag in- en uitvliegen. Aan een kant zaten
een honderdtal mestkuikens en aan de andere kant een vaars die pas een
kalfje had en wat verder een paard. Ik ontdekte een aantal zwaluwnestjes
en alles leek ok. Toen ik mijn ijsje zat te eten, kwamen plots een paar
kinderen mij vertellen dat er een zwaluw zwaar in de problemen zat. In de
stal zag ik tot mijn ontsteltenis een zwaluw die zoals Christus aan het kruis
hopeloos met zijn vleugels vastzat aan een draad die over de ganse lengte
van de middenstrook ongeveer een meter onder het dak gespannen was.
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Geen gewone kabel maar een lijmdraad !!! Een echte boobytrap voor de
zwaluwen en zeker voor pas uitvliegende jongen! Ook aan de andere kant
van de middenstrook was er zo een kabel gespannen. Als een zwaluw die
kabel als rustpunt gebruikt of op de vliegen afkomt die er aankleven geraakt
hij zelf vast en wacht hem een gruwelijke dood… Ik kon de gevangen
zwaluw uit zijn benarde positie bevrijden en zo goed als mogelijk de lijm van
zijn vleugels verwijderen waarna hij vrolijk kon wegvliegen. De boer en de
boerin reageerden nogal onverschillig op mijn protest… Zonder die
lijmdraden zou het op de boerderij stikken van de vliegen beweerden zij en
wie eet er nu graag een ijsje met een zwerm vliegen rond zijn hoofd ? Ik
probeerde mijn woede te bedwingen en legde hen uit dat zwaluwen elk jaar
duizenden kilometers afleggen om op hun boerderij te helpen om de
vliegenplaag in te dijken ! Dat het zeer nuttige insectenverdelgers zijn die ze
beter zouden bijstaan met alle mogelijke middelen. De boer was niet erg
onder de indruk van mijn protest en was niet van plan om te stoppen met
die lijmdraden maar hij beloofde toch om regelmatig te controleren of er
geen zwaluwen vastzaten. Met een flinke deuk in mijn geloof van de
goedheid van de mensheid heb ik dan mijn fietstocht verdergezet…
Willy Vermeersch ( Gier) Zwaluwen Werkgroep Brugge

"Soort zkt Soort" in woord en beeld
Fotografische blik op biodiversiteit
De verscheidenheid aan levensvormen is onuitputtelijk. Het is dan ook een
dankbaar onderwerp voor fotografen en andere kunstenaars. De
tentoonstelling "Soort zkt Soort" is om van te genieten, maar geeft de
bezoeker tegelijk ook een boodschap mee: het gaat namelijk niet goed met
de biodiversiteit. We spreken zelfs over een biodiversiteitscrisis. In 2001
was internationaal afgesproken om tegen 2010 een halt toe te roepen aan
de achteruitgang van de biodiversiteit. Vandaag zijn we zover. 2010 is door
de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de
Biodiversiteit. Maar de achteruitgang is helaas niet gestopt en er zijn zelfs
nieuwe bedreigingen, zoals de wereldwijde klimaatswijziging, bijgekomen.
Het Natuurpunt Museum is gelegen Graatakker 11 in Turnhout.
De tentoonstelling loopt van 6 maart tot 31 augustus 2010. Van dinsdag tot
en met zaterdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Andere momenten
en rondleidingen op afspraak.
Contact: Natuurpunt Educatie: 014-47 29 50
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www.waarnemingen.be
“Nieuwe invoermodule op onze website”
Al heel wat jaren kunnen zowel de liefhebbers van vogels als van andere
diersoorten hun waarnemingen invoeren op onze eigen website
www.noorderkempen.be. Tot het einde van 2010 is dat nog mogelijk.
Vanaf 1 januari 2011 schakelen we echter over op het invoeren van onze
gegevens op www.waarnemingen.be.
Deze website bestaat al enkele jaren en alle liefhebbers van fauna en flora
kunnen daar hun correcte waarnemingen invoeren … niet alleen vogels,
maar ook paddenstoelen, planten, mossen, lichenen, vissen en zelfs alle
soorten insecten … als de determinatie maar correct is.
Op deze site kun je alle, in België voorkomende soorten, terugvinden. Van
elke soort kun je een kaartje terugvinden en als het moet zelfs een
puntlocatie (= de exacte plek waar een plant of dier werd gevonden, bij wijze
van spreken tot op de meter nauwkeurig).
Om hieraan deel te nemen vraag je een specifieke inlogcode aan en na het
lezen van de handleiding kun je aan de slag: datum, gebied, soort e.d.m.
kun je intypen. Met een cursor kun je op een kaartje van Essen, Kalmthout
of een andere gemeente in België de waarneming aanduiden. Dit kan tot op
de meter nauwkeurig.
Onze afdeling heeft eigen homepagina… terug te vinden via onze website
www.noorderkempen.waarnemingen.be …. zowel vogels als andere dieren
kunnen worden ingevoerd. Alle opvragingen zijn echter beperkt tot ons
eigen werkgebied.
Wil je meer te zien krijgen moet je inloggen via www.waarnemingen.be.
Voor wie het wenst kun je leuke overzichtjes maken van een soort die jouw
interesse wegdraagt.
In oktober zouden we een info-avond willen plannen. Wie daarin interesse
heeft kan zich al opgeven via redactie@noorderkempen.be.
Hoe meer liefhebbers, hoe groter de kans dat we een avond kunnen
plannen.
Joris Pinseel & Herman Jacobs
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Bionomie
Dat spreeuwen, spotvogels, bosrietzangers en niet te vergeten papegaaien,
nabootsers zijn, weet elke natuurliefhebber allang. Dat vele jonge dieren de
truuks om in leven te blijven afkijken van hun ouders maakte de televisie
iedereen allang duidelijk. Dat de mens een meesternabootser is, is
allerminst nieuws. Hij is dat trouwens van in de wieg. Hoe anders zou hij
leren ´mamma´ zeggen hebben of ´bal´.
En bootsten we op school destijds niet op de lei met vlijt de voorbootser op
het bord, ook juffrouw of meester genoemd, na? Dat nabootsen blijft
trouwens niet beperkt tot binnen één soort. Hoe meer filmpjes van
paradijsvogels te zien zijn, des te duidelijker wordt het waar de danseressen
uit de Moulin Rouge hun mosterd gehaald hebben. Van lieverlee gaat ge u
afvragen of de oude boer het zaaien afgekeken heeft van de wikke, het
springzaad of de beukenboom. Het wordt hoog tijd dat de wetenschappers
het universeel naboots-gen ontdekken.
Maar dat professoren nu ook van het nabootsen van andere soorten
levende wezens een vak gemaakt hebben op universitair niveau, dat was
voor mij nieuws. “Bionomie” heet het vak. Vergelijk en boots wie in de natuur
uw probleem op de geschiktste manier opgelost heeft na, is het motto.
Bionomie is een nieuw universitair vak maar met het toepassen zijn we,
zoals altijd, al een tijdje bezig. Ook in de spitstechnologie.
Voorbeelden van toepassingen zijn al eerder in de Korhaan doorgedrongen.
En ik herinner me een Nieuwsbericht uit 2007 van Wim over zijn favoriete
gierzwaluwen onder de titel ´Microvliegtuigje krijgt ogen en vleugels van
gierzwaluw´. Ingenieurs en medewerkers uit Delft en Wageningen bouwden
een Roboswift (swift is de Engelse naam voor gierzwaluw). Ze keken vooral
naar hoe de hand van de gierzwaluwvleugel waarvan de pennen over elkaar
verschuiven het doet om te trachten supersnelheid en dito versnellingen en
vertragingen te bereiken.
In Eos van januari ll. wijdde Peter De Jaeger een heel artikel met talrijke
voorbeelden aan bionomie.
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Ik haal nog drie voorbeelden aan van tamelijk recente succesvolle
nabootsingen.
In 1948 patenteerde wandelaar de Mestral het bekende ‘klitband’ een tijdje
nadat hij, thuisgekomen van een wandeling, zich in het zweet gewerkt had
om de bolletjes van kleefkruid uit zijn broekspijpen en kousen te
verwijderen. Geen gemakkelijke klus weten we allen. Hij nam de moeite er
een loep bij te halen, zuchtte bij het zien van de vele lusjes uit zijn beste
broek getrokken en was kwaad op de stevige haakjes van de kliszaadjes …
maar hij werd er wel rijk van.
Als wedstrijdzwemmers na een karpersprong zoveel meters als toegelaten
onder water zwemmen hebben ze het afgekeken van de bijzonder snelle
dolfijnen beweert men.
En straks klauteren we zonder moeite de muren op en lopen we misschien
tegen de zoldering zoals de gekko, nu men weet dat de vele contactpunten
op zijn voetzolen daarvoor zorgen. Honderdduizenden haartjes, eindigend in
elk duizend fijne topjes, maakt honderdenmiljoenen contactpuntjes per voet
en dat volstaat om tegen het plafond te kleven.
Nog een inheemser toemaatje.
Botbreuken bij ouderen zijn brosse breuken. Bij kinderen is dat anders. Het
bot heeft meer de neiging om deels te kraken en scheef te gaan staan of te
splijten. Een Engelse arts bestudeert nu het hout van wilg, els en hazelaar
om er wat van te leren. Het was hem opgevallen dat jonge takken soepel
zijn, moeilijker breken en gemakkelijker inscheuren dan oudere en drogere,
ook al zijn ze van dezelfde dikte. En dat de ene soort hout veel sprokker is
dan een andere.
Let er goed op en neem de natuur als leermeester serieus, en ge maakt
kans straks gediplomeerd bionomicus te worden.
Koen Verschoore
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Het voorjaar: steeds weer een tijd om naar uit te kijken als vogelkijker.
Het is één van beste periodes om vele soorten vogels te observeren.
Dat we dit voorjaar een vreemde lente hebben gekregen is het minste
wat we kunnen zeggen. In maart voelden we nog steeds goed de winter
en dit had als gevolg dat er een aantal soorten, die normaal meer
noordelijker voorkomen, nu naar onze streek kwamen afgezakt. In april
kregen we een goede periode, maar de maand mei liet het volledig
afweten. Het werd eerder een sombere maand en temperaturen die
gedurende lange periode uitzonderlijk laag bleven. De roofvogels
lieten het wat afweten, maar steltlopers waren talrijk vertegenwoordigd
in de regio, waaronder enkele zeldzaamheden. Toch weer enkele
andere leuke waarnemingen verricht.
Dit alles kan je lezen in volgend overzicht.
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) was zoals gewoonlijk vooral op de
heidevennen weer een talrijke verschijning. Op enkele plaatsen in de
Kalmthoutse Heide en het Groot Schietveld werden af en toe Futen
(Podiceps cristatus) waargenomen. Vanaf 19 maart was de eerste Geoorde
Fuut (Podiceps cristatus) terug aanwezig in de regio. Op het Stappersven
werden gedurende deze periode een max. van 17 exn. geteld.
Op 16 mei vloog er een Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) over het
Groot Schietveld. Grote Zilverreigers (Egretta alba) werden o.a. in de
Kalmthoutse Heide en het Groot Schietveld af en toe gemeld, maar toch
minder dan andere jaren. In april en mei werd soms een pleisterende of
overvliegende Purperreiger (Ardea purpurea) waargenomen, vooral op het
Groot Schietveld maar ook in de Kalmthoutse Heide en het Klein Schietveld.
Op 9 mei trokken er 2 Zwarte Ooievaars (Ciconia nigra) over het Groot
Schietveld. Geregeld vlogen er solitaire exn. of kleine groepjes Ooievaar
(Ciconia ciconia) over de regio. Op 25 april vloog een groep van 7 exn. over
Essen-Centrum. Op 15 april en 16 mei trok er telkens een Lepelaar
(Platalea leucorodia) over het Groot Schietveld.
Leuk was de aanwezigheid van een groep zwanen die tot ver in maart in de
regio verbleef. Zo werd in de Wezelse Heide een max. van 5 Kleine
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Zwanen (Cygnys bewicki) geteld. Hier verbeven lange tijd ook niet minder
dan 11 Wilde Zwanen (Cygnus cygnus)! De laatste exn. werden op 23
maart waargenomen.
In maart werden nog kleine groepjes Toendrarietganzen (Anser
serrirostris) waargenomen in de Wezelse Heide. Opmerkelijk was de late
aanwezigheid van een ex. op 29 april in De Maatjes. Ook leuk en bijzonder
was de Kleine Rietgans (Platalea leucorodia) die van 21 tot 30 april nog in
de Maatjes verbleef. In maart werden er nog geregeld enkele groepen van
meer dan 100 Kolganzen (Anser albifrons) gemeld in de Kalmthoutse Heide
en De Maatjes.
Bergeenden (Tadorna tadorna) waren de hele periode in kleine aantallen
aanwezig op de verschillende heidevennen.
In maart werden nog heel wat Smienten (Anas penelope) waargenomen, de
grootste aantallen verbleven traditioneel weer op het Stappersven. Het max.
betrof 178 exn. Op 4 en 7 mei was hier nog steeds een mannetje aanwezig.
Krakeenden (Anas strepera) waren heel deze periode aanwezig, de meeste
waarnemingen kwamen van De Maatjes met een max. van 32 exn.
Wintertaling (Anas crecca) was een gewone verschijning in de regio.
Opmerkelijk was dat er deze lente bijna geen waarnemingen binnenkwamen
van Pijlstaarten (Anas acuta). In maart trekken er andere jaren toch
geregeld groepjes door de regio. De eerste Zomertaling (Anas
querquedula) werd op 1 maart in de Maatjes waargenomen. Daarna waren
regelmatig enkele exn. aanwezig in De Maatjes, in de Kalmthoutse Heide en
in mindere mate op het Groot Schietveld. Slobeenden (Anas clypeata)
waren regelmatig te zien. Deze soort was het talrijkst op het Stappersven
met een max. van 62 exn.
Tafeleenden (Aythya ferina) werden in veel kleinere aantallen
waargenomen. Alle waarnemingen werden op ditzelfde ven verricht. Ook
Kuifeend (Aythya fuligula) werd eerder in kleine aantallen waargenomen.
Bijzonder was een Toppereend (Aythya marila) die op 30 maart op de
Putse Moer in de Kalmthoutse Heide zat.
Eén van de hoogtepunten voor deze periode was ongetwijfeld een
IJseend (Aythya marila) die op 30 maart op diezelfde ven zat. Ook op 31
maart werd de vogel nog regelmatig duikend waargenomen. De vorig
waarneming van een IJseend in onze regio dateert al van december 1982!
Brilduiker (Bucephala clangula) was gedurende heel dit voorjaar een
regelmatige gast op verschillende vennen van de Kalmthoutse Heide.
De eerste Wespendief (Pernis apivorus) vloog op 14 mei over het Groot
Schietveld. Vanaf eind maart vlogen er geregeld Zwarte Wouwen (Milvus
migrans) over de regio. De enige Rode Wouw (Milvus milvus) vloog op 18
maar over de Kalmthoutse Heide. De eerste Bruine Kiekendief (Circus
aeruginosus) werd reeds op 3 maart waargenomen. Nadien was deze soort
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regelmatig te zien in de regio. In maart en april werden nog regelmatig
overwinterende Blauwe Kiekendieven (Circus cyaneus) waargenomen.
Een vrij laat ex. pleisterde op 14 mei nog op het Groot Schietveld. Op 24 en
25 april vloog er telkens een Grauwe Kiekendief (Circus pygargus)
over het Groot Schietveld.
Op 4 mei vlogen er 2 Visarenden (Pandion haliaetus) over het Groot
Schietveld, een dag later volgde nog een ex. In tegenstelling tot andere
jaren werden er verder geen waarnemingen van deze soort verricht.
Smelleken (Falco colombarius) trok regelmatig door de regio. Het laatste
ex. werd waargenomen op 9 mei. De eerste Boomvalk (Falco subbuteo)
was terug te zien in de regio vanaf 11 april. In tegenstelling tot vorige jaren
waren er dit voorjaar maar enkele meldingen van Slechtvalk (Falco
perigrinus).
De enige zangpost van een Kwartel (Coturnix coturnix) werd gehoord op
het Groot Schietveld.
In maart en april vlogen er regelmatig kleine groepen Kraanvogels (Grus
grus) over de regio. In De Matjens pleisterde een groep van 5 exn. op 7
maart. Van 8 tot en met 10 maart bleken hier zelfs 8 exn. te zitten. Ook in
Wuustwezel pleisterden half maart nog 2 exn. Op 13 mei vloog nog een ex.
over het Groot Schietveld.
Vermeldenswaardig is de waarneming van 16 Kluten (Recurvirostra
avosetta) die op 16 maart bij het Dodenmeer op het Groot Schietveld
pleisterden.
De eerste Kleine Plevier (Charadrius dubius) werd op 18 maart
waargenomen. Nadien volgde nog vele waarnemingen, de meeste
meldingen kwamen van de Maatjes en De Matjens. In mei trokken er
geregeld Bontbekplevieren (Charadrius hiaticula) door de regio. Op 13 mei
vlogen er zowaar 4 Morinelplevieren (Charadrius morinellus) over de
Wezelse Heide.
Een speciale waarneming was die van een Drieteenstrandloper
(Calidris alba) die op 14 mei bij de Steertse Heide in de Kalmthoutse Heide
aanwezig was. Op 12-13 mei zat hier een Kleine Strandloper (Calidris
minuta. Nog een dag eerder bleken hier ook 2 Temmincks
Strandlopers (Calidris temminckii) te pleisteren. Ook in De Matjens werd
op deze dag een ex. waargenomen. Nog één van de absolute hoogtepunten
was de Breedbekstrandloper (Limicola falcinellus) die op 3 mei bij de
Steertse Heide pleisterde!! Enkele Bonte Strandlopers (Calidris alpina)
trokken dit voorjaar door de regio.
Kemphaan (Philomachus pugnax) was een vrij regelmatige doortrekker. In
de Maatjes werden max. 16 exn geteld op 22 april.
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Het enige Bokje (Philomachus pugnax) werd op 7 maart in de Kalmthoutse
Heide opgestoten. Watersnippen (Gallinago gallinago) waren heel deze
periode in de regio aanwezig, doch steeds in kleine aantallen. Op het Groot
Schietveld en in de Kalmthoutse Heide werden in maart nog enkele
Houtsnippen (Scolopax rusticola) opgestoten.
De eerste Grutto (Limosa limosa) werd op 4 maart in De Maatjes
waargenomen. Nadien werden, net zoals de afgelopen jaren, weer maar
zéér kleine aantallen waargenomen in het weilandcomplex De Maatjes –
Matjens – Wezelse Hei. Zoals we al verschillende jaren schrijven zal deze
soort zonder dringende maatregelen binnen een aantal jaren vermoedelijk
niet meer te horen of te zien zijn in de regio. Op 20 maart pleisterde een
IJslandse Grutto (Limosa limosa islandica) in de Wouwse Plantage. Op
1 mei werd een Rosse Grutto (Limosa lapponica) opgemerkt bij De
Maatjes. Regenwulp (Numenius phaeopus) was vanaf begin april een vrij
talrijke doortrekker.
Ook Zwarte Ruiter (Tringa erythropus) bleek vrij geregeld aanwezig te zijn
in de regio. Tureluur (Tringa totanus) was eerder een gewone verschijning
met waarschijnlijk weer wel enkele broedgevallen. Groenpootruiter (Tringa
nebularia) was vanaf begin april geregeld aanwezig in de streek. Ook
Bosruiter (Tringa nebularia) kon dit voorjaar bestempeld worden als een vrij
regelmatige gast. Een opvallende waarneming was deze van een
Steenloper (Tringa nebularia) op 29 mei in de Maatjes.
Deze lente kwamen er weer heel wat Zwartkopmeeuwen (Larus
melanocephalus) foerageren op de weilanden van de Noorderkempen. Op
12 mei verbleven er in totaal meer dan 300 exn. in de regio. Er kwamen
slechts 3 waarnemingen binnen van Zwarte Sterns (Chlidonias niger),
twee bij het Stappersven en één waarneming gebeurde op het Groot
Schietveld. Dit is toch wel minder dan andere jaren.
De eerste Zomertortel (Streptopelia turtur) werd gehoord op 8 mei. Daarna
kwamen nog enkele waarnemingen binnen, maar het blijft toch een vrij
zeldzame vogel voor onze regio. Op 18 mei pleisterde een Velduil (Asio
flammeus) in de Kalmthoutse Heide.
Het “geratel” van de Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) was terug te
horen vanaf 12 mei.
Een leuke waarneming was die van een Hop (Upupa epops) die op 27 mei
in de Kalmthoutse Heide verbleef.
De enige Draaihals (Jynx torquilla) voor dit voorjaar zat op 18 april op het
Groot Schietveld.
Eind april vloog er nog een Duinpieper (Anthus campestris) over het Groot
Schietveld en een pleisterend exn. zat in de Kalmthoutse Heide. Vanaf
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begin april was Gele Kwikstaart (Motacilla flava) een talrijke doortrekker in
de regio. Op 18 april vloog er een Engelse Gele Kwikstaart (Motacilla flava
flavissima) over het Groot Schietveld. Nog een ex. pleisterde op 15 mei in
de Wezelse Heide. Op 10 mei was een Noordse Gele Kwikstaart
(Moticilla flava tunberghi) aanwezig in de Maatjes. Op 18 april vloog er ook
nog een ex. over het Groot Schietveld.
De enige Nachtegaal (Luscinia megarhynchos) liet zich op 23 mei horen op
het Groot Schietveld.
Tussen half april en half mei waren er af en toe Paapjes (Saxicola rubetra)
aanwezig in de Maatjes en op het Groot Schietveld. Tapuit (Oenanthe
oenanthe) was in april en mei een vrij regelmatige doortrekker. Op het Groot
Schietveld werden max. 12 exn. geteld. In mei waren er ook enkele
ringvangsten van een Groenlandse Tapuit (Oenanthe oenanthe
leucorhoa) op het Groot Schietveld.
De eerste Beflijster (Oenanthe oenanthe) werd op 14 maart waargenomen
op het Groot Schietveld. Daarna volgden nog verschillende waarnemingen,
meestal op het Groot Schietveld. Sprinkhaanzangers (Locustella naevia)
waren dit jaar opvallend goed vertegenwoordigd in de regio. Nog een leuke
waarneming was die van een Orpheusspotvogel (Hippolais polyglotta)
die op 24 mei zong op het Groot Schietveld. Er waren dit voorjaar enkele
zangposten van Fluiter (Phylloscopus sibilatrix) op het Groot Schietveld, de
Wildertse Duintjes en in de Kalmthoutse Heide. Braamsluiper (Sylvia
curruca) werd op enkele plaatsen gehoord, maar blijft hier toch een vrij
zeldzame vogel.
Een vogel die nog steeds zeldzamer wordt, is de Wielewaal (Oriolus
oriolus). Ook dit voorjaar kwamen weer maar enkele waarnemingen binnen.
De laatste overwinterende Klapekster (Sylvia curruca) werd op 25 april
waargenomen op het Groot Schietveld. Op 10 april vloog er een Europese
Kanarie (Serinus serinus) over ditzelfde gebied. In maart en april werden er
enkele Kruisbekken (Loxia curvirostra) genoteerd in de regio. In april werd
er ook nog een zangpost gehoord van Goudvink (Pyrrhula pyrrhula) in de
Kalmthoutse Heide.
Tot zover dit overzicht. En volledig overzicht van de waarnemingen vind je
op www.noorderkempen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck

De Korhaan nr. 3 / juli 2010

Pagina 45

Kleine strandloper in de Kalmthoutse Heide
© Glenn Vermeersch

Houtsnip
© Glenn Vermeersch
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dag
3-Jan
10-Jan
28-Jan
7-Feb
9-Feb
13-Feb
23-Feb
26-Feb
27-Feb
27-Feb
1-Mar
2-Mar
3-Mar
13-Mar
14-Mar
18-Mar
18-Mar
18-Mar

#
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1

vogelsoort
Vuurgoudhaantje
Boomleeuwerik
Rode Wouw
Zwartkopmeeuw
Ooievaar
Kraanvogel
Grutto
Witte Kwikstaart
Roodborsttapuit
Tureluur
Zomertaling
Scholekster
Bruine Kiekendief
Tjiftjaf
Beflijster
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Plevier
Velduil

De Korhaan nr. 3 / juli 2010

gebied - locatie
Kalmthout-Kijkuit
Kalmthout
Wuustwezel
Wezelse Heide
Essen-Centrum
WH - Chartrozemoeren
Wezelse Heide
Wezelse Heide - Begijnemoeren
Groot Schietveld
Wezelse Heide - Moerven
De Maatjes - Hanne Wiewauw
De Maatjes - Riethoek
Wezelse Heide - Begijnemoeren
Kalmthout - Heide
Groot Schietveld
Wuustwezel - Kampweg
De Matjens (NL)
Grenspark - Hazenduinen
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waarnemers
Wouter Vanwesenbeeck
Jean Jordaens
Dirk Symens
Peter Symens
Nick Van Oevelen
P. Symens + D. Symens
Peter Symens
Peter Symens
Jef De Ridder
Dirk Symens
Glenn Vermeersch
Dirk Symens
Peter Symens
Dirk Vilijn
Peter Symens
Dirk Symens
Glenn Vermeersch
Glenn Vermeersch

dag
19-Mar
19-Mar
20-Mar
20-Mar
21-Mar
22-Mar
23-Mar
24-Mar
26-Mar
29-Mar
2-Apr
3-Apr
5-Apr
7-Apr
7-Apr
7-Apr
9-Apr
9-Apr
9-Apr
10-Apr
11-Apr
11-Apr
12-Apr
12-Apr

#
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1

vogelsoort
Fitis
Geoorde Fuut
Boompieper
Zwartkop
Boerenzwaluw
Tapuit
Blauwborst
Bonte Strandloper
Kemphaan
Zwarte Wouw
Gekraagde Roodstaart
Regenwulp
Gele Kwikstaart
Bonte Vliegenvanger
Koekoek
Sprinkhaanzanger
Groenpootruiter
Zwarte Ruiter
Zwarte Ruiter
Europese Kanarie
Boomvalk
Boomvalk
Grasmus
Oeverzwaluw
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gebied - locatie
Grenspark - Koewegske
Grenspark - Stappersven
Grenspark - Biezenkuilen
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Groot Schietveld - Dodenmeer
Grenspark - Steertse Heide
Wezelse Heide - Moerven
Wezelse Heide
Het Klein Schietveld
Wuustwezel - Beersgat
De Matjens (NL)
Grenspark - Steertse Duinen
Grenspark - Hazenduinen
Grenspark - Zandplaat
Grenspark - Bergeendenven
Grenspark - Bergeendenven
Grenspark - Stappersven
Wuustwezel
Groot Schietveld
Wuustwezel - Kampweg
Grenspark - Paalberg
Grenspark - Parking Noord
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waarnemers
Glenn Vermeersch
Herman Voet
Herman Jacobs
Peter Symens
Jef De Ridder
Jef De Ridder
Dirk Symens
Herman Jacobs
Dirk Symens
Jef De Ridder
Peter Symens
Peter Symens
Herman Jacobs
Jos Keuppens
Glenn Vermeersch
Glenn Vermeersch
Glenn Vermeersch
Glenn Vermeersch
Herman Voet
Herman Nuytemans
Dirk Symens
Dirk Symens
Glenn Vermeersch
Herman Jacobs

dag
15-Apr
17-Apr
18-Apr
18-Apr
18-Apr
19-Apr

#
1
1
1
2
2
1

vogelsoort
Lepelaar
Rietzanger
Draaihals
Gierzwaluw
Gierzwaluw
Purperreiger

gebied - locatie
Groot Schietveld
De Matjens (NL)
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Essen - Horendonk-Centrum
Klein Schietveld – Franse Weg

19-Apr
21-Apr
23-Apr
24-Apr
24-Apr
24-Apr
25-Apr
25-Apr
25-Apr
28-Apr
29-Apr
30-Apr
1-May
3-May
4-May
4-May
6-May

16
1
1
1
1
1
2
1
1
1
7
1
1
1
1
2
1

Kluut
Bosruiter
Tuinfluiter
Duinpieper
Grauwe Kiekendief
Noordse Gele Kwikstaart
Fluiter
Kleine Karekiet
Paapje
Braamsluiper
Oeverloper
Zwarte Stern
Rosse Grutto
Spotvogel
Groenlandse Tapuit
Visarend
Bontbekplevier

Groot Schietveld - Dodenmeer
De Matjens (NL)
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Groot Schietveld
De Maatjes
Grenspark - Putse Moer
Groot Schietveld - Huikven
De Maatjes - Marijnenvennen
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Groot Schietveld - Dodenmeer
Grenspark - Steertse Heide
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waarnemers
Jan Scheirs
Dirk Symens
Peter Symens
Peter Symens
Jos Keuppens
Herman Voet
D. Swaenen + H. Nuytemans
+ D. Symens
Marnix Thibaut
Herman Nuytemans
Peter Symens
Peter Symens
Peter Symens
Peter Symens
D. Symens + P. Symens
P. Symens + D. Symens
Dirk Symens
Herman Voet
Peter Symens
Dirk Symens
Dirk Schietecatte
Dirk Schietecatte
Dirk Symens
Jos Jacobs

dag
7-May
8-May
8-May
9-May
9-May
9-May
10-May
10-May
12-May
12-May
13-May
14-May
14-May

#
25
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4
1
1

vogelsoort
Huiszwaluw
Bosrietzanger
Zomertortel
Temmincks Strandloper
Zwarte Ooievaar
Zwarte Ooievaar
Grauwe Vliegenvanger
Wielewaal
Kleine Strandloper
Nachtzwaluw
Morinelplevier
Drieteenstrandloper
Kwartel

gebied - locatie
De Matjens (NL)
Wuustwezel
Wuustwezel
De Matjens (NL)
Groot Schietveld - Dodenmeer
Wuustwezel - Kampweg
Grenspark - Oud Gemeentebos
Groot Schietveld - Dodenmeer
Grenspark - Steertse Heide
Groot Schietveld
Wezelse Heide
Grenspark - Steertse Heide
Groot Schietveld - Dodenmeer

14-May
16-May
23-May
27-May
29-May

1
1
1
1
1

Wespendief
Kleine Zilverreiger
Nachtegaal
Hop
Steenloper

Groot Schietveld - Dodenmeer
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Grenspark - Kambuusduinen
De Maatjes - Hanne Wiewauw

Samenstelling: Herman Jacobs
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waarnemers
Dirk Symens
Peter Symens
Peter Symens
Koen Dierckx + Dirk Symens
J. De Ridder + K. Dierckx
Dirk Symens
Jos Keuppens
Dirk Symens
Glenn Vermeersch
Dirk Schietecatte
Peter Symens
Glenn Vermeersch
Jos Cox
P.& D. Symens + D.
Swaenen
Jef De Ridder
Herman Nuytemans
Glenn Vermeersch
Peter Symens

1-2

Woordje van de voorzitter

3

“De Korhaan” digitaal

Bestuur

4-9

Activiteiten Noorderkempen

Bestuur

Joris Pinseel

Nieuws uit de Noorderkempen

Natuur.beheer
10-12 Milieuvoorwaarden voor beheer
13
Beheer Stappersven

Igor Vandamme
Igor Vandamme

Interessant om weten
14-17 Eertbrantsche Vennen

René Peeters

Countdown 2010
18-21 Slakken in en rond je tuin
22-26 Lieveheersbeestjes

Joris Pinseel
Joris Pinseel

Cursiefje van Koen
27-29 Kikkers en consoorten

Koen Verschoore

Interessant om weten
30
30-31
31-32
32-35
35-36
36
37

Startdag JNM
Vreemd gaan
Vrijwilligers brengen biodiversiteit …
192 soorten halen 2020 niet
Zwaluwen en platte commerce
Soort zoekt soort
www.waarnemingen.be

Thijs Nouws
Vera Dieperinck
Natuurpunt.studie
Natuurpunt
Willy Vermeersch
Natuurpunt.educatie
Joris Pinseel

Natuur & Techniek
38-39 Bionomie

Koen Verschoore

Vogels in de Noorderkempen
40-44 Vogels in de lente
45-48 Fenologie 2010-06-09
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W.Vanweesenbeeck
Herman Jacobs
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• Joris Pinseel
Schanker, 12
Essen: 03/667.57.97

•

Kristof Vlietinck

Kon. Astridlaan, 4
Kalmthout: 0497/54.17.21
info@noorderkempen.be

•

Herman Jacobs

Vijverlaan, 85
Essen: 03/677.35.98

•

René Peeters

Heikantstraat, 3A
Essen: 03/297.42.82

•

Hedwig Lauriks

Voorzitter Noorderkempen
Ledenadministratie Noorderkempen
Redactie “De Korhaan”
Lid GECORO Essen
Secretaris Noorderkempen
Lid Cultuurraad-Kalmthout

Penningmeester Noorderkempen
Web-master
Vogelwerkgroep Noorderkempen
Voortrekker ‘Kern Essen’
Conservator ‘Stappersven’

Public Relations

Putsesteenweg, 129A
Kalmthout: 03/666.63.68

•

Chris Vander Sypt

Contactpersoon NAREKA

Kapellensteenweg, 20
Kalmthout: 03/666.48.03

•

Igor Vandamme

Max Temmermanlaan, 52
Kalmthout: 03/666.06.80

•

Lid MINA-raad Kalmthout
Conservator ‘Lisseven’
Conservator ‘Stappersven’

Wouter Vanwesenbeeck Vogelwerkgroep Noorderkempen

Vogelenzangstraat, 72
Kalmthout: 0474/43.33.48

•

Jos Jacobs

Beheerteam ‘Stappersven’

Vossenboslaan, 9
Essen: 03/667.42.29
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