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Woordje van de voorzitter
ste

Voor U ligt het 1 nummer van jaargang 39. Meer dan 610 leden, verspreid
over de gemeentes Essen, Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel en Brasschaat
ontvangen momenteel ons tijdschrift; ofwel gedrukt ofwel digitaal. De
gedrukte vorm heeft vanaf deze uitgave trouwens een andere ‘look’;
makkelijker om te lezen, hopen we. De digitale versie blijven we promoten
voor de liefhebbers. De inhoud van eender welke “De Korhaan” blijft echter
hetzelfde … wij mikken op een inhoudelijk kwalitatief tijdschrift.
Dat we in 2010 heel actief waren, wordt duidelijk als we de lijst activiteiten
uit het afgelopen jaar overlopen: wandelingen, beheerswerken, infoavonden, een infobeurs, een Vlindercursus, … waarop we heel wat
geïnteresseerde natuurliefhebbers mochten verwelkomen.
2010 was tevens het jaar van de “Biodiversiteit” … een jaar met zowel op
plaatselijk vlak als wereldwijd heel veel aandacht voor de diversiteit van het
‘leven op Aarde’, maar jammer genoeg met heel weinig impact op de
bescherming ervan. Het politiek beleid heeft m.i. gefaald!
Om maar enkele voorbeelden aan te halen …
* De goedkeuring van een enorme stuwdam op een zijrivier van de
Amazone in Brazilië. De bouw zelf gaat heel veel geld kosten, maar de
natuur daar betaalt nog een grotere tol … om maar te zwijgen van het lot
van de inheemse Amazone-Indianen. En de meerwaarde … ???
* Om een nog onbekende reden brak op maandag 4 oktober 2010 de dam
van een slibreservoir van een aluminiumfabriek in Ajka (Hongarije),
waardoor ca. 1,1 miljoen m³ giftig rood slib wegstroomde. Verschillende
mensen verloren het leven. Drie dorpen werden grotendeels overstroomd en
het milieu leed grote schade. Ondertussen weten we dat dit giftig slib de
de
Donau bereikte en zo het ecosysteem van de 2 grootste rivier van Europa
bedreigt.
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En we moeten heus niet zover van huis gaan. Hier in ons eigen landje zien
we bijna dagelijks dat interessante gebieden bedreigd worden door de om
ons heen grijpende ‘vooruitgang’ …
* Nieuwe plannen voor wegen of autosnelwegen rondom Antwerpen, in een
poging de mobiliteitsknoop te ontwarren, …
* Zowel in Essen als Kalmthout leggen talrijke bomen en struiken het loodje
bij schaalvergrotingen in de landbouw. De toename van raaigras- en/of
maïsakkers met hun zeer beperkte diversiteit aan planten, brengt weinig
meerwaarde aan de Biodiversiteit van onze regio.
* De aanvraag bij het Essense gemeentebestuur om een landbouwbedrijf tot
903 runderen uit te breiden met bijgaande opslagcapaciteit voor mest baart
ons zorgen en is o.i. geen goed voorbeeld van ‘zorg voor onze
leefomgeving’.
* In Kalmthout valt o.a. de Verbindingsstraat door de Kalmthoutse Heide op.
In 2010 werden hier een zéér groot aantal verkeerslachtoffers geteld.
Amfibieën werden hoofdzakelijk tijdens de avond en de nacht doodgereden
en overdag zijn de Gladde slangen en Kleine hagedissen evenmin veilig
voor zowel auto’s als fietsers. Een degelijke oplossing dringt zich hier op.
En zo zijn er nog wel een aantal voorbeelden aan te halen.
Het was heel goed dat de “Biodiversiteit” een jaar lang in “the picture” stond,
maar het mag niet stoppen na 2010. We moeten blijvend aandacht
schenken aan de ons omringende natuur.
En dat hebben wij het afgelopen jaar zeker gedaan in het grootste reservaat
dat onze afdeling rijk is. Zowel het Juniorenkamp als het GHWW brachten
tal van natuurliefhebbers op de been om de mooie natuur in het gebied
Stappersven-De Nol-Boterbergen te beheren.
Ik wil hierbij graag de initiatiefnemers en de begeleiders van harte
bedanken. Zonder hun belangeloze inzet zijn dergelijke projecten niet
mogelijk.
2011 wordt minstens zo interessant als de vorige jaren: een nieuwe
Vogelcursus, verschillende uitstappen in de regionale reservaten, uitstappen
naar Zeeland en de Oostkantons, vlindernachten, … een hele rits
activiteiten waarop we de natuurliefhebber verwachten.
Mogen we daarom ook in 2011 op Uw steun rekenen? Denk er dan a.u.b.
aan om zo snel mogelijk Uw lidmaatschap te verlengen … Hoe sneller dit
gebeuren kan, hoe minder moeilijkheden we hierbij ondervinden.
En tot slot bied ik met graagte mijn nieuwjaarswensen aan voor het
komende jaar 2011: veel geluk in je dagelijkse bezigheden, een heldere
geïnteresseerde kijk op de omgeving en vooral een stralende gezondheid.
Joris Pinseel
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8 januari 2011

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerswerken”

“Parking Noord” in Verbindingsstraat
16u00 Kalmthout
ste

De 1

beheersdag van 2011. Er is warme soep voorzien.

Meebrengen: takkenschaar, zaag, handschoenen, laarzen, spade


Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)

9 januari 2011

10u00

Kalmthoutse Heide
“Wintertocht”

Parking NEC “De Vroente“
12u30 Putsesteenweg, Kalmthout
Wandelen op de Kalmthoutse Heide is steeds boeiend, ook in de winter. De
korstmossen tonen zich in hun volle pracht.
Voor wie de heide eens op een andere wijze wil verkennen, een aanrader.

Meebrengen: aangepaste kledij en schoeisel, verrekijker kan nuttig
zijn.


Inlichtingen: Chris Vander Sypt (tel. 03/666.48.03

22 januari 2011

8u30

Smidsevijvers
“Beheerswerken”

Groespolderstraat
12u30 Kalmthout-Nieuwmoer
Meebrengen: takkenschaar, hark, handschoenen, laarzen.


Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
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23 januari 2011

8u00

Zeeland - Busuitstap
“Op zoek naar vogels”

Parking Heuvelhal, Kapelstraat,
18u00 Essen-Centrum
Deelname: €15
Zeeland is meer dan de moeite waard om tijdens de winter te bezoeken,
zeker als het om “ganzen” gaat. In een aantal natuurreservaten, langs
slikken en schorren, weilanden, akkers, houtkanten kunnen we heel wat
vogelsoorten aantreffen. Ook tal van eenden, zwanen, steltlopers, meeuwen
en roofvogels kunnen waargenomen worden.
Samen met de vogelliefhebbers van de ‘Kuifleeuwerik” van Antwerpen
Noord trekken we dus naar Zeeland.

Meebrengen: telescoop/verrekijker, aangepaste kledij en niet te
vergeten picknick en voldoende drank.
Reisbijdrage: €15 voor de bus
Inschrijven verplicht en graag voor 20 januari 2011.


Inlichtingen én inschrijving: Herman Jacobs (03/677.35.98)

28 januari 2011 19u00

Algemene Ledenavond

Restaurant "De Kievit",
23u00 Korte Heuvelstraat, Kalmthout
Deelname: € 15,00
Elk lid van Natuurpunt-Noorderkempen is van harte uitgenodigd op onze
Jaarlijkse Algemene Ledenavond. In 2011 starten we met een aperitief
gevolgd door een heerlijke maaltijd: cressonsoep – Gentse waterzooi met
kip of Zalm met fijne kruiden – kroketjes en/of frietjes – Tiramisu – Koffie of
thee met koekjes. Wie een vegetarische maaltijd wenst kan dit bij
inschrijven vermelden. We overlopen nadien het jaarverslag, het financieel
verslag, het werkingsprogramma en de begroting. Het jaarprogramma voor
2011 wordt voorgesteld. U krijgt ook de kans om vragen te stellen en
suggesties te geven voor de toekomstige werking van onze afdeling.
ste
Denk misschien eens aan ons jubileumjaar 2012 … onze 60 verjaardag!

Deelname: €15 euro (ter plaatse te betalen a.u.b.)
Telefonisch inschrijven a.u.b. en graag voor 17 januari 2011
Gelieve uw voorkeur bij inschrijving te melden.


Inlichtingen én Inschrijving: Joris Pinseel (03/667.57.97)
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5 februari 2011
6 februari 2011

8u00

Vogels voeren en beloeren
“Telweekend”

In elke Natuurpunt-tuin
18u00 Essen & Kalmthout

5 februari 2011

9u00

Stappersven – Nolse Duinen
“Beheerswerken”

“Parking Noord” in Verbindingsstraat
16u00 Kalmthout
Meebrengen: takkenschaar, handschoenen, laarzen, spade, zaag


Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)

19 februari 2011

8u00

Beheerswerk Spijkerbroekje
“Knotten van Elzen”

Parking Spijkerbroekje, Spijker,
12u00 Essen
Dit jaar zijn de Knotelzen weer aan de beurt … ze dienen geknot zodat ze
opnieuw kunnen uitschieten om terug een mooie pruik te vormen op de knot

Meebrengen: aangepaste kledij,
kapmes, beugelzaag, snoeimes, …


werkhandschoenen,

bijltje,

Inlichtingen: Wim De Bock (03/667.49.19)

26 februari 2011

8u30

Antwerpen-Linkeroever
“Vogelwandeling”

NEC “De Vroente”, Putsesteenwg
13u00 Kalmthout
We bezoeken enkele interessante gebieden op Linkeroever in het
Antwerpse havengebied. Hier liggen heel wat interessante natuurgebieden
die van groot belang zijn voor verschillende overwinterende ganzen en
eenden. Ook verschillende roofvogels verblijven in de regio.

Meebrengen: laarzen, verrekijker/telescoop, aangepaste kledij.


Info en Gids: Wouter Vanwesenbeeck (GSM - 0474 43 33 48)
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5 maart 2011

9u00

Stappersven – Nolse Duinen
“Beheerswerken”

“Parking Noord” in Verbindingsstraat
16u00 Kalmthout
de

Vandaag de 3

beheersdag in 2011. Er is warme soep voorzien!!

Meebrengen: takkenschaar, handschoenen, laarzen, spade, zaag


Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)

19 maart 2011

8u00
12u00

Marijnenvennen – Lisseven
“Beheerswerken”
Lissevenstraat
Kalmthout-Nieuwmoer

Meebrengen: takkenschaar, hark, handschoenen, laarzen.


Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)

26 maart 2011

6u00
18u30

Oostkantons
“Vogelobservatie”
NEC "De Vroente", Putsesteenweg
Kalmthout
Gaat niet door bij regenweer !!!

We gaan op zoek naar enkele typische vogelsoorten in de Oostkantons.
Dit is de enige regio in België waar het Korhoen nog voorkomt. Er is een
goede kans dat we deze soort te zien krijgen. Verder zullen we ook zeker
nog een aantal andere interessante soorten kunnen waarnemen zoals
Waterspreeuw, Rode Wouw en Notenkraker.
Deze uitstap vormt een unieke gelegenheid voor wie deze en andere
soorten wat beter wil leren kennen.

Meebrengen:
telescoop/verrekijker,
aangepaste
kledij en niet te vergeten picknick en voldoende drank.
Reisbijdrage: € 0,05 /km voor de chauffeurs
Inschrijven verplicht en graag voor 20 maart 2011


schoenen,

Info en Gids: Wouter Vanwesenbeeck (GSM - 0474 43 33 48)
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17 april 2011

8u00

Kalmthoutse Heide
“Natuurwandeling”

Parking Zuid, Verbindingsstraat,
12u00 Kalmthout


Inlichtingen en gids: René Nelen (03/667.33.83)

23 april 2011

8u30
12u00



12.00
18u00

Dag van de Aarde
“Infostand”
Parking NEC “De Vroente”,
Putsesteenweg, Kalmthout

Inlichtingen: Igor Vandamme (03/666.06.80)

7 mei 2011

5u30

8u00


Parking Wildertse Duintjes (viaduct)
Wildertse Duintjes – Essen-Wildert

Inlichtingen: Dirk Vilijn (tel. 03/667.47.96)

24 april 2011



Dag van de Aarde
Wildertse Duintjes
“Beheerswerken”

Kalmthoutse Heide
“Ochtendkriebels ?”

NEC "De Vroente",
Putsesteenweg, 129, Kalmthout

Inlichtingen en gids: Hedwig Lauriks (03/666.63.68)

8 mei 2011

7u30

Natuurgebied ‘Molenplaat’
“Natuurwandeling”

Parking Heuvelhal, Kapelstraat
12u30 Essen-Centrum


Inlichtingen & gids: Paul Snels (03/667.48.66)
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26 september – Gezinsdag Stappersven
Zondag 26 september 2010 was een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van
Natuurpunt en van Natuurpunt Noorderkempen in het bijzonder.
Na de aankoop in 2009 van 360ha bos-, heide- en duinengebied rondom de
Boterbergen-Stappersven-Nolse Duinen (uit de nalatenschap van Mevrouw
Carlier), werd al snel een beheersteam opgericht waarin zowel
wetenschappers, Natuurpunt-vrijwilligers als veldwerkers samenwerken.
Een team waarin het ‘beheer’ van dit grote gebied besproken en te velde
uitgevoerd wordt. Eén van de eerste zaken die aan bod kwamen was de
openstelling van een deel van het gebied. De bossen van de Boterbergen
lenen zich wonderwel om te wandelen, vandaar dat onze keuze eerst op dit
deelgebied viel. Het najaar is een geschikt moment omwille van de 10-tallen
soorten prachtige paddenstoelen.
Met de officiële opening van het ‘Bosbessenpad’ in de Boterbergen werd de
openstelling een feit.
Op 26 september wilden we dat met een familiehappening in de kijker
zetten. NEC “De Vroente” fungeerde als ontvangst- en draaischijf van het
ganse gebeuren. Daar werden de geïnteresseerde wandelaars ontvangen
en met bussen naar “De Ster” vervoerd. Een honderdtal deelnemers
verkozen echter om de verplaatsing te voet te maken onder leiding van één
van onze deskundige heidegidsen. Anderen wandelden op eigen initiatief
naar “De Ster”, het knooppunt aan de rand van de Boterbergen en het
Stappersven. Hier werden ze ontvangen door een enthousiast team van
vrijwilligers van zowel Antwerpen Noord als Noorderkempen.
Onze infostand annex catering viel in de smaak.
Menig bezoeker was geïnteresseerd in onze werking
en “Het Polderke” (een lekker streekbiertje uit de
Polders rond Antwerpen) en (h)eerlijk fruitsap van de
Wereldwinkel werd met smaak geconsumeerd.
Iedere wandelaar kon van hieruit op eigen houtje de
rondwandeling van 5km afwerken. Onderweg waren
infostands ingericht i.v.m. het ‘beheer’ (met de nodige
machines en info omtrent planten), ‘ornithologie’ (met
telescopen en verrekijkers om de aanwezige
watervogels te kunnen laten zien) en ‘de Nolse
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Duinen’ (met info over stuifduinen en hun specifieke fauna en flora).
Menig bezoeker was tevreden over wat er te zien en te beleven viel. Uit de
talloze reacties mochten we opmaken dat het een geslaagd initiatief was.
Om 14.00u. vond de officiële opening van het Bosbessenpad plaats.
Burgemeester Jacobs van Kalmthout was samen met Barbara Eeckhoute
(verantwoordelijke van het Grenspark) lintjesknipper van dienst. Enkele
korte toespraken maakten het geheel compleet. De nieuwsgierigen konden
als eersten het pad bewandelen.
In 2012 bestaat Natuurpunt Noorderkempen “60 jaar” … een lustrum dat we
in Essen en Kalmthout zeker gaan vieren. In het beheersplan van het
gebied zijn er vast en zeker nog acties terug te vinden die we in het jaar
2012 op het programma kunnen zetten. Misschien weer een
Gezinshappening met een groot aantal deelnemers. Wie weet?
Verslag
Joris Pinseel

© Chris Van Aken
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Cursus “Vogels uit de Noorderkempen”
Natuurpunt Noorderkempen richtte al meerdere malen een cursus over
vogels in. Gezien het grote succes van de cursus “Vogels in de
Noorderkempen” in 2009 durven we deze cursus in 2011 in herhaling
aanbieden. Ook deze keer ligt de nadruk op “Vogels in de Noorderkempen”:
een selectie van een 100-tal vogelsoorten uit onze regio.
In deze cursus hebben we aandacht voor vogelsoorten die je bij een
wandeling in de Kalmthoutse Heide, De Maatjes, De Wildertse Duintjes of
gewoon in de regio kunt ontmoeten. Per les worden een 20-tal soorten
behandeld. Door dit beperkt aantal kunnen we langer stilstaan bij elke
vogelsoort. Enkele algemene soorten worden kort aangehaald.
We besteden de nodige aandacht aan het verenkleed, habitat, geluid, en
verspreiding. De deelnemer wordt op aangename wijze wegwijs gemaakt in
het gevarieerde vogelwereldje van de Noorderkempen.
Deze uitgebreide cursus wordt verspreid over 6 theorielessen en 6
praktijkwandelingen. Als afsluiter richten we een busuitstap in naar
enkele vogelrijke gebieden in Zeeland. Een echte aanrader !!!

Theorielessen
De theorielessen gaan door in Natuureducatief Centrum “De Vroente”,
Putsesteenweg 129 te Kalmthout:
•
•
•
•
•
•

Theorieles 1: vrijdag 11 februari 2011 van 20u00 tot 22u00
Theorieles 2: vrijdag 18 februari 2011 van 20u00 tot 22u00
Theorieles 3: vrijdag 04 maart 2011 van 20u00 tot 22u00
Theorieles 4: vrijdag 11 maart 2011 van 20u00 tot 22u00
Theorieles 5: vrijdag 25 maart 2011 van 20u00 tot 22u00
Theorieles 6: vrijdag 1 april 2011 van 20u00 tot 22u00
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Praktijklessen
De praktijkwandelingen werden op de volgende data gepland:
•

Praktijk 1: zondag 13 februari 2011: van 8u30 tot 12u00:
Reservaat “Hopmeer”: afspraak op de Parking
Kiekenhoeve, Moerkantsebaan te Essen.

van

de

•

Praktijk 2: zaterdag 16 april 2011: van 7u00 tot 9u00:
Domein Karrenmuseum en omgeving: afspraak op Parking van
de Kiekenhoeve, Moerkantsebaan te Essen.

•

Praktijk 3: zaterdag 14 mei 2011: van 6u00 tot 9u30:
Kalmthoutse Heide: afspraak aan parking Noord aan de
Verbindingsstraat te Kalmthout (met de auto enkel te bereiken via
de Huybergsebaan in Essen-Wildert)

•

Praktijk 4: zaterdag 28 mei 2011: van 19u00 tot 22u30:
De Maatjes: afspraak aan de Kerk van Nieuwmoer

•

Praktijk 5: zondag 5 juni 2011: van 8u30 tot 13u00:
Reservaat “Kraaijenberg: vertrek aan Parking Heuvelhal –
Kapelstraat, Essen (bij het gemeentehuis)

•

Praktijk 6: zondag 4 december 2011: van 8u30 tot 18u00:
Zeeland (busuitstap): vertrek aan Parking Heuvelhal – Kapelstraat,
Essen (bij het gemeentehuis)

Cursus “Vogels uit de Noorderkempen”
6 theorielessen en 6 praktijkwandelingen (met gids)
Inschrijvingsgeld: €40 (syllabus, koffie & busuitstap
inbegrepen)
Inschrijven is noodzakelijk en kan door storting van €40 op rekeningnummer
000-0415380-26 van Natuurpunt Noorderkempen met vermelding van
Cursus “Vogels uit de Noorderkempen” en “naam v/d deelnemer(s)”.
Er worden maximaal 40 deelnemers toegelaten.
Meer informatie te bekomen bij:
Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)
redactie@noorderkempen.be
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Quizzen met Natuurpunt Noorderkempen
Deze quizzen worden in seizoen 2010-2011 gespeeld
10 september 2010
3 oktober 2010
22 oktober 2010
4 februari 2011
22 april 2011
29 april 2011

Quiz Heidebloem
Quiz Groten Toer Joggers
Bosquiz ANB
Quiz Wij aan de Grens
Quiz VIVA-SVV
Quiz KAV

17de plaats
5de plaats
10de plaats
Essen-Statie
Essen-Volkshuis
Essen-Statie

Inlichtingen: Dirk Vilijn (tel. 03/667.47.96)

Vera Warmoeskerken
Schooldreef, 2
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.51.41
CDV nr. 26956
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Slimmer dan de vos
Houd je kippenren vosvrij
Vossen zijn na een lange periode van
bijna afwezigheid in Vlaanderen
helemaal terug van weggeweest. Door
de relatief grote oppervlakte van hun
territoria en dankzij hun van nature groot aanpassingsvermogen, laten
vossen zich regelmatig opmerken in de buurt van de mens.
Vossen behoren tot onze inheemse fauna en vormen een belangrijke
schakel in het ecosysteem. Het zijn echte voedselopportunisten en eten wat
het gemakkelijkst te vinden of te vangen is. Op het menu van de vos staan
kleine zoogdieren en wilde vogels (die samen 55% van het voedingsdieet
van de vos uitmaken), regenwormen, insecten, aas en afval. Daarnaast durft
hij ook wel eens pluimvee te roven uit een slecht afgesloten kippenren
(15%). Slaagt een vos er in een kippenren binnen te dringen, dan wordt zijn
jachtinstinct – door de paniekerige dieren die niet kunnen wegvluchten – zo
geprikkeld dat hij meer dieren doodt dan hij kan opeten. Deze slachtpartijen
leiden er toe dat de vos op weinig sympathie kan rekenen. Een
veelgehoorde reactie is dat de vos extra bejaagd moet worden.
Vandaag de dag wijst men de vos nog vaak als de enige schuldige voor
deze slachtpartijen aan; een veel gemaakte fout en niet-doordachte
redenering Een intensieve bejaging of bestrijding biedt echter geen
oplossing. Wanneer sterfte binnen de vossenpopulatie toeneemt (door
bijvoorbeeld afschot), neemt ook de voortplanting toe. Meer jongen worden
geboren die op hun beurt meer kans hebben om te overleven. Wanneer een
vos sterft, komt er een territorium vrij voor een meestal jongere vos. Jonge
dieren zijn minder dominant waardoor meer vossen op eenzelfde
oppervlakte kunnen leven.
‘De vos heeft het pluimvee gedood dus hij moet wijken’, zijn uitspraken die
niet meer van deze tijd zijn. 2010 werd uitgeroepen tot het internationale
jaar van de Biodiversiteit! Laten we daar in Vlaanderen geen afbreuk aan
doen. Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt zijn van mening dat de
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schade die vossen aan pluimvee toebrengen kan voorkomen worden door
kippen, eenden, ganzen en andere dieren beter af te schermen. Dit kan
eenvoudig door hen ’s avonds onder te brengen in een afgesloten nachthok
of door het plaatsen van een vossenvrije ren. Met verontruste gevoelens
hopen wij dat de Vlaamse minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke
Schauvliege onze mening deelt en geen extra maatregelen treft tegen de
vos.
Wees slimmer dan de vos en houd je kippenren vosvrij!
De meest eenvoudige oplossingen zijn meestal het meest effectief:
• Vossen zijn overwegend nachtdieren, je kippen ’s nachts
onderbrengen in een afgesloten nachthok kan veel schade
voorkomen. Tegenwoordig bestaan er deurtjes die automatisch
sluiten wanneer het donker wordt;
• Plaats één of enkele elektrische draden langs de kippenren;
• Een hond in de tuin kan vossen afschrikken, maar ook een hond
kan kippen doodbijten;
• Vossen blijven op een veilige afstand wanneer je geiten of schapen
houdt binnen dezelfde omheining als je kippen.
Wil je er echt zeker van zijn dan de vos niet tot bij jouw geliefd
pluimvee komt. Hou dan rekening met volgende principes:
1. Een omheining moet minimum 2 m hoog zijn;
2. De maasgrootte mag maximum 3 tot 4 cm zijn;
3. Bevestig de draad aan de buitenzijde van de palen en span de
draad strak aan. Indien mogelijk, span een net boven de kippenren;
4. Plooi de bovenste 40 cm van de draad naar buiten om onder een
hoek van 30° of bevestig een of enkele elektrische schrikdraden aan
de buitenkant;
5. Vossen zijn luie dieren, ze graven steeds net langs de draad. Leg
daarom rondom de buitenzijde van de omheining een rij tegels,
betonplaten, planken of gaas van 40 cm breed;
6. Als je geen tegels, betonplaten of planken legt, graaf de draad dan
50 cm diep in.
Meer info:
www.natuurpunt.be
www.vogelbescherming.be
www.inbo.be
www.natuurenbos.be
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Geen animo voor Everzwijnen in het Grenspark
Een Nederlands voorstel om Wilde zwijnen toe te laten in het Grenspark,
kan aan deze zijde van de grens niet op enthousiasme rekenen.
De Wilde zwijnen of Everzwijnen zijn in Nederland enkel beschermd op de
Veluwe en op de Meinweg in Limburg. Wanneer ze elders in het land
opduiken, mogen ze afgeschoten worden. Drie natuurverenigingen hebben
nu een voorstel gedaan om de jacht te verbieden in en rond 30
natuurgebieden. Ze kozen daarvoor gebieden van minstens 2.000 hectare,
groot genoeg om de honger van de zwijnen te stillen. Eén daarvan is het
Grenspark De Zoom / Kalmthoutse Heide. Het is niet de bedoeling om de
dieren er te gaan uitzetten, alleen hen daar te beschermen.
De voorbije jaren hebben de vruchtbare en mobiele zwijnen zich vanzelf
verspreid, vooral dan in Nederlands Limburg. Ook in Belgisch Limburg en de
Ardennen komen ze steeds vaker voor, ondanks de toegelaten jacht. De
schade aan de landbouwgewassen wordt er steeds groter en er zijn steeds
meer ongevallen. De voorbije weken waren er zo twee in Dilsen-Stokkem.
Burgemeester Lydia Peeters schat de populatie er op duizend. En haar
collega Monderlaers van Beringen zuchtte onlangs: "We hebben de strijd
tegen de everzwijnen voorgoed verloren. Ze zijn met te veel!"
De gronden van de Essense landbouwer en gemeenteraadslid Luc van
Wezel (CD&V) liggen vlakbij de Kalmthoutse Heide. Hij ziet geen heil in de
komst of de bescherming van de everzwijnen."Het is bekend dat ze veel
schade aanrichten aan de gewassen. Maar ook het sanitaire aspect vereist
heel wat aandacht. Deze dieren kunnen dragen zijn van diverse
besmettelijke ziekten zoals varkenspest. Het heeft geen zin de veestapel te
gaan beschermen of afschermen als die dieren ondertussen rondtrekken.
Als er onder de zwijnen ziekten uitbreken, hebben we een serieus
probleem."
Boswachter Karel Molenberghs denkt niet dat de everzwijnen zich spontaan
zullen vestigen op de Kalmthoutse Heide. "Het is niet uitgesloten, maar onze
dennenbossen en heidegronden zijn voor hen te schraal, ze hebben ander
en meer eten nodig dat de wortels van heidestruiken. Ze zullen zich
misschien wel bij ons schuil houden, maar voor hun voedsel naar de
akkerbouw aan de Nederlandse kant trekken. Zelfs de Vlaamse maïs- en
graslanden zijn tweede keuze. Ze moeten het hebben van wortels en
knollen en zitten meestal in loofbossen, een rijkere omgeving." "Veel schade
verwacht ik niet, maar we zitten er niet op te wachten, het is geen dier dat
hier een meerwaarde zou betekenen. De das bijvoorbeeld wel."
Boris Rousseeuw
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Een duik in het verleden … De Nol
Inleiding
Snuisteren in oude tijdschriften en/of boeken brengt soms een hele rits oude
gegevens aan het daglicht.
De zoektocht naar gegevens om een artikel te schrijven over de evolutie van
de vegetatie en de plantengroei in onze regio, maakt dat ik tal van oude
heemkundige tijdschriften uit Essen en Kalmthout heb geraadpleegd.
De gegevens die je daarin vindt, overtreffen de huidige realiteit!!
ste
Wat de vorsers uit het begin van de 20
eeuw allemaal hebben
waargenomen grenst aan het ongelooflijke!!!
De “Monografie over het complex De Nol” van August Havermans is in
totaal 119 blzn dik en is verdeeld over verschillende jaargangen (1939 tot
1942) van de “Gedenkschriften betreffende de aloude Heerlijkheid EsschenCalmpthout-Huybergen”, een uitgave van de “Oudheidkundige Kring
Esschen-Calmpthout”.
De ganse uitgave beschrijft veel meer dan vegetatie en fauna. De
geologische opbouw van het gebied, de evolutionaire ontwikkeling van
miljoenen jaren geleden, Paleontologische gegevens, enz. komen aan bod.
Een werkelijke schat aan historische gegevens.
De Nol … het landschap
In “Monografie over het complex De Nol” beschrijft wijlen August Havermans
hoe hij in 1939 een wandeling maakt doorheen dit gebied. Tal van vermelde
plaatsen zijn momenteel nog in het landschap terug te vinden, maar de
beschrijving van wat hij in de wijde omgeving kon bespeuren is momenteel
niet meer denkbaar.
We lezen even mee:
“Wanneer we het genoegen smaken een paar uurtjes op het hoogste duin te
vertoeven, genieten we daar van een enig panorama.
Het overzicht der woeste vennen is aangrijpend: voor ons rechts Duinven en
Nolsven, met verderop Driehoeksven, Tweede en Eerste Vaartven, links
Boschven, Verloren Moer en Hoogven.
De beide zandvlakten, Stapperszand en Nolszand, met hun stuifduinen en
wandelduinen vormen een echt openluchtmuseum. Dit stuifgebied wordt in
de twee delen gescheiden door een jachtdreef, welke langs een duin met
eik kronkelt naar de sluis aan het Stappersven.
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Laat ons nu eens even de horizon afzoeken; als vertrekpunt de toren van
Kalmthout nemend, die zich in het ZO, de richting van de wegel verheft.
Daar juist tegenover, in het NW zien we de kerk van Kalmthoutse Hoek
Rechts naar het O toe hebben we de toren van Wildert, de schoorsteen van
de steenbakkerij van Wildert, de toren van de St.-Antoniuskerk, het torentje
van het St.-Michielsgesticht en de machtige beukenbestanden rond het
kasteel Calmeyn.
Maken we nu een halve draai naar de Kalmthoutse Heide toe en zoeken we
tussen de dennen en de eiken, gedeeltelijk onderstoven door het vliegzand
der wandelduinen, een vrije uitkijkpost, dan weiden onze blikken over een
landschap dat moeilijk te beschrijven valt: een geliefkoosde pleisterplaats
van allerlei roofvogels, vooral Boomvalken, die zo zeldzaam worden. Met
een prismakijker ontdekken we weldra de kerk van Huybergen en die van
Hoogerheide. Naar het Z toe verheffen zich het Kinderwelzijn en de
schoorsteen der steenbakkerij van Heide.”
Onvoorstelbaar dat je de vermelde kerktorens nu nog zou kunnen zien
mocht je op dat hoge duin kunnen verblijven!!
De Nol … de vegetatie
Zeer interessant zijn de planten die hij voor het gebied vermeld, o.a. ook in
een vervolg op bovenvermeld artikel uit 1942. Of ze daar werkelijk allemaal
gevonden werden is mij niet erg duidelijk omdat hij de vindplaatsen vaak
omschrijft als “voor de Noordelijke Antwerpse Kempen”. Maar napluizen van
zowel een plantenlijst van het INBO als de lijvige “Atlas van de flora van
Vlaanderen en het Brussels gewest” geeft volgende, onwaarschijnlijk
ogende lijst:
De Nol wordt door August opgedeeld in verschillende vegetatietypes.
Per type worden een aantal plantensoorten vermeld.
Een overzicht:
* In de mosveenkolken:
Gele plomp (Nuphar lutea), Witte waterlelie (Nymphaea alba).
* Op zeer vochtige standplaatsen
Veenbloembies (Scheuchzeria palustris), Slijkzegge (Carex limosa), Bruine
snavelbies (Rhynchospora fusca), Witte snavelbies (Rhynchospora alba).
* Op matig vochtig vochtige standplaatsen:
Eénarig wollegras (Eriophorum vaginatum), Veenpluis (Eriophorum
polystachion), Kleine veenbes (Vaccinium oxycoccus), Lavendelheide
(Andromeda polifolia), Zonnedauw-soorten (Drosera), Armbloemige zegge
(Carex
pauciflora),
Dennenwolfsklauw
(Lycopodium
selago),
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Moeraswolfsklauw (Lycopodium inundatum), Beenbreek (Narthecium
ossifragum), Moerasviooltje (Viola palustris), Gagel (Myrica gale).
* Op drogere standplaatsen:
Rijsbes (Vaccinium uliginosum), Gewone dophei (Erica tetralix), Veenbies
(Scirpus caespitosus), Berken (Betula), Grove den (Pinus sylvestris), Rode
bosbes (Vaccinium vitis-idaea), Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) en
Welriekende nachtorchis (Platanthera bifiolia).
* Op zeer droge standplaatsen:
Struikheide (Calluna vulgaris), Jeneverbes (Juniperus communis), Bunt
(Corynephorus canescens), Zandzegge (Carex arenaria), Geel walstro
(Galium verum).
* Op grasvlaktes:
Waar een drooggelegd mosveen nog regelmatig voor het winnen van
strooisel uitgebaat wordt, groeien grassen als Pijpenstrootje (Molinia
caerula), Borstelgras (Nardus stricta) en Bochtige smele (Aira flexuosa).
De mosvenen van “De Nol” en “De Kalmthoutse Heide” herbergden volgens
August Havermans verder nog een hele reeks zeldzame planten. Hij
vermeldt in het artikel van 1942 nog volgende soorten: Witte waterranonkel
(Ranunculus ololeucos), Oeverkruid (Littorella lacustris), Gewoon
blaasjeskruid (Utricularia vulgaris), Loos blaasjeskruid (Utricularia neglecta),
Klein blaasjeskruid (Utricularia minor), Waterlobelia (Lobelia dortmanna),
Wijdbloeiende rus (Juncus tengeia), Snavelzegge (Carex ampullacea),
Draadzegge (Carex filiformis), Sterzegge (Carex echinata), Moerashertshooi
(Elodes palustris), Wateraardbei (Comarum palustre).
Slechts een kleine minderheid van bovenvermelde soorten vonden we anno
2010 nog terug … de anderen zijn verdwenen.
Niet alleen de Hogere planten komen aan bod, maar ook Veenmossen
(Sphagnum), Loofmossen, Levermossen (Hepatica) en Korstmossen
(Lichenen) worden beschreven. Die lijst komt een volgende keer wel eens
aan bod.
De Nol … fauna
In dezelfde bijdrage komen ook gegevens fauna voor. Vogels komen
uitgebreid aan bod.
Een citaat om een idee te geven:
“Van de hogere dieren is de vogelwereld rijk aan bewoners van het
moerasveen. Daar het meestal de broedtijd is, die zij er doorbrengen, terwijl
zij later op velden en veeweiden aangetroffen worden, is de goede
bescherming, welke de dichte bodembedekking hun biedt, wel de
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hoofdreden van hun verblijf. Op de bodem nestelen Moerasooruil (Acio
accipitrinus), Weidepieper (Anthus pratensis), Gele kwik (Motacilla flava),
Kievit (Vanellus cristatus) en de Watersnip (Scolopax gallinago). Daar waar
de Schijngrassen of Grassen met het moeras afwisselen, nestelen in de
ruigte de Grutto met rode poten (Totanus calidris), de grijs-groenbenige
Witgat-ruiter (Totanus ochropus) en de Tureluur met geelrode poten
(Totanus totanus). Waar Biezen en Zegges met Wilgen wassen, heeft de
Rietgors (Emberiza schoeniclus) in de Carex-bulten als standvogel haar
nest. Talrijke gasten uit het noorden houden zich gedurende de winter of
trektijd in het moerasveen op: Ooievaars (Ciconia ciconia), Reigers (Ardea
cinerea), Wulpen (Numenius arquatus) en Grote snippen (Scolopax major).
… Het moerasveen is het gebied der Rietzangers. ’s Nachts slapen er
zwermen Mussen en Spreeuwen; gedurende de trek Lijsters en
Roodborstjes. ’t Gebeurt dat er een Blauwborstje (Erithacus cyanecula) te
bespeuren valt. Gedurende de winter smullen Sijsjes aan de elzenkatjes.
Ekster en Hop, Tuinroodstaart en Tjiftjaf houden van de bovenplanten der
knotwilgen. … Niet zelden ziet men een slank, langbenige roofvogelgestalte,
buizerdgrootte boven het landschap cirkelen, die door zijn eigenaardige
vliegwijze fel in ’t oog springt. Hier hebben we met de Bruine kiekendief of
Rietwouw (Circus aeruginosus) te doen. ’t Is een onbeschaamde
nestenplunderaar en de meest gevreesde vijand van al de water- en
oevervogels. … Het Korhoen is hier zeldzaam geworden, doch nestelt nog
in de hoogste delen van “De Nol”.
Verder in de tekst worden ook nog Heideleeuwerik (Lullula arborea),
Duinpieper (Anthus campestris), Nachtzwaluw (Caprimulgus europeaus) en
Griel (Oedicnemus crepitans) vermeld.
Van Zoogdieren worden kleine roofdieren als Bunzing, Wezel en
Waterspitsmuis vermeld en Knaagdieren zoals Waterrat (Arvicola
amphibius) en Muizen (Arvicola agrestis en Mus minutus).
Bij de Kruipdieren of Reptielen zien we volgende dieren verschijnen. Bij
sommigen zelfs met datum van waarneming.
Een mannetje van de Gladde slang (Coronella austriaca) werd in juni 1912
gevangen bij de Putse Moer. In mei 1919 werd een wijfje doodgeslagen
gevonden tussen de Markgraaf en De Nol. Hij vermeldt er nog bij “uiterst
zeldzaam en misschien thans uitgeroeid”.
In juni en juli 1903 werd door zijn werkgroep een Adder (Vipera berus)
opgemerkt bij de Jeneverbes aan de Putse Moer. Geslacht was met de
prismakijker niet te bepalen. Sedertdien werd deze soort nooit meer in onze
heide gezien. Ringslang (Tropidonotus natrix) werd in mei 1931 zwemmend
in het Stappersven opgemerkt. In de Nol moet zij echter zeer zeldzaam
geworden zijn. De Levendbarende hagedis werd als buitdier van de Gladde
slang opgenomen en beschreven als het meest voorkomend kruipdier.
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Van Amfibieën (als “Batrachiërs” vermeld in de bijdrage) worden van de
Kikkers en Padden vooral Groene en Bruine kikkers (Rana) opgelijst. Maar
ook soorten als Bruine heikikker (Rana arvalis), Rietpad (Bufo calamita) en
Knoflookpad (Pelobates fuscus) worden gemeld. Van de Knoflookpad
schrijft hij: “behoort reeds tot de zeldzaamheden”.
Van de Salamanders worden de zeldzame Zwemvoetsalamander (Molge
palmatus) en de meer algemene Alpenwatersalamander (Molge alpestris)
vermeld.
Besluit
Dit heemkundig werk bevat een schat aan historische gegevens.
Onvoorstelbaar hoe rijk dit prachtige gebied ooit was. Om van te dromen !!
Om de authenticiteit van de tekst grotendeels te bewaren heb ik zowel de
oude Nederlandse als Wetenschappelijke namen overgenomen van de
vermelde planten en dieren. Hoe lyrisch sommige vogel- en plantennamen
zijn kun je hieruit opmaken. Merk ook op dat heel veel Wetenschappelijke
namen nog grotendeels hetzelfde zijn; andere zijn dan weer drastisch
anders.
Wil je de nieuwe namen leren kennen, zul je een boeiende zoektocht
moeten starten in de huidige werken over fauna en flora.
ste

Tot zover deze 1

bijdrage van Natuur.vroeger.

Joris Pinseel

Aerts Action Bike
Kapellensteenweg 394
2920 Kalmthout
Tel. 03 666 97 01
Fax 03 666 32 53

info@aertsactionbike.be
www.aertsactionbike.be
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Kantoor Verzekeringen
van Eekelen
Maandag

09.00 - 12.00
14.00- 16.00
Dinsdag
09.00 - 12.00
Woensdag 16.00 - 18.00
Donderdag 09.00 - 12.00
14.00 - 16.00
Vrijdag
09.00 - 12.00
Zaterdag op afspraak
03/677.24.75
CBFA nr 043210 A-cB
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Havik in de tuin
In juni 2009 was ik getuige van een spectaculair schouwspel.
Vanuit mijn keukenraam zag ik een roofvogel die een andere vogel in
bedwang hield en levend pluimde. Bewust van het feit dat dit een uniek
moment was, haalde ik mijn fototoestel erbij. Ik probeerde van dichterbij nog
een aantal foto’s te maken, maar daardoor verschrikte ik de roofvogel en
vloog hij weg met zijn prooi.
Achteraf liet ik de foto’s aan mijn vader, een vogelliefhebber, zien.
Ik bleek een Havik betrapt te hebben die een Houtduif had gevangen.
Plaats van gebeuren: Pittoorsstraat – Wijnegem
Hedwig Van Geenhoven

© Hedwig van Geenhoven
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1. Inventarisatie van Dagvlinders
de

Tijdens 2010 werd voor het 18 jaar op rij naar vlinders gezocht.
Heel wat vlinderliefhebbers noteerden weer hun waarnemingen en op de
redactie mochten we dan ook heel wat gegevens ontvangen.
Dit jaar hadden we ook de mogelijkheid om de waarnemingen, die werden
ingevoerd op www.waarnemingen.be, te gebruiken. Dit bracht het aantal
gegevens naar ongekende hoogtes. Waarvoor een welgemeende dank.

 Inleiding
Sinds 1993 worden de vlinders binnen de grenzen van onze afdeling
genoteerd. Ook in 2010 was dat weer het geval. Heel wat leden
observeerden vlinders in tuinen, bossen, heidegebieden, weilanden of langs
wegbermen. Anderen namen dan weer deel aan de Vlindermonitoring van
het Grenspark of waren actief binnen het “Tuinvlinderproject” van
Natuurpunt. De aanvullende gegevens van www.waarnemingen.be betroffen
bijna uitsluitend gegevens van het Grenspark.
2010 was een redelijk vlinderjaar; behoorlijke aantallen, de normale
soorten maar weinig spectaculairs.
 Waar?
Het Benegobos, het voormalige stort van Essen (in de Horendonkse
Bossen) en het Grenspark “Zoom-Kalmthoutse Heide” (o.a. Stappersven &
De Nol) werden degelijk onderzocht. Overige gegevens werden veelal
genoteerd in tuinen of tijdens wandelingen en fietstochten.
 Overzicht van de soorten
- Rode lijst: Bedreigde soorten
Geen waarnemingen; zowel het Gentiaanblauwtje als de Grote vos
werden niet meer waargenomen.
- Rode lijst: Kwetsbare soorten
Gericht zoeken bracht het volgende aan het licht:
•
•

Het Bruin blauwtje werd dit jaar opgemerkt op Essen-Horendonk.
Bont dikkopje werd zowel in het Grenspark (Kalmthoutse Heide –
Stappersven – De Nol) als in het Benegobos waargenomen.
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•
•
•
•

Op enkele plekken in het Grenspark werden grote aantallen
Heideblauwtje opgemerkt. In de buurt van het Stappersven waren ze
zelfs veeltallig aanwezig. Op het Benegobos werden er géén gezien.
De Heivlinder werd frequent gezien in de Kalmthoutse Heide; jammer
genoeg niet meer op het Benegobos.
Het Groentje werd op verschillende plekken waargenomen in het
Grenspark (Kalmthoutse Heide – Stappersven – De Nol).
De Bruine eikenpage werd éénmalig waargenomen in een
verwaarloosde tuin in het Schanker.

- Rode lijst: Momenteel niet bedreigde soorten
• Het Zwartsprietdikkopje werd met weinig exemplaren opgemerkt (in
2010 slechts 16 exn op 7 verschillende locaties !!!)
• Het Geelsprietdikkopje werd ook in 2010 niet meer gemeld.
• Van het Groot dikkopje werden dit jaar veel waarnemingen verricht op
vliegplaatsen her en der verspreid in de regio. Mooie aantallen.
• Van de Koninginnenpage kregen we verschillende meldingen binnen;
niet alleen van vlinders, maar ook van rupsen (in groententuinen).
• Het Oranjetipje werd op heel wat plaatsen gezien (zowel in tuinen als
langs wegbermen en het Grenspark). Dit opvallend vlindertje wordt jaar
na jaar meer en meer waargenomen in de regio.
• Klein geaderd witje en Groot koolwitje werden in een klein aantal
opgemerkt. Het Klein koolwitje scoorde zoals gewoonlijk zeer goed.
• De Citroenvlinder deed het beter dan de vorige jaren maar nog steeds
in lagere aantallen dan in de jaren ‘90 (102 exn in 2010).
• De Kleine vuurvlinder werd in 2010 zowel in het voorjaar als in het
najaar in kleine aantallen waargenomen; meestal solitaire exemplaren.
• De Eikenpage valt weinig op. Dit jaar werden de vorig jaar nieuw
ontdekte vliegplaatsen deels onderzocht. Blijkbaar is deze vlinder iets
algemener dan eerst werd gedacht.
• Boomblauwtje werd dit jaar in behoorlijke aantallen aangetroffen.
• Van het Icarusblauwtje werden verschillende exemplaren opgemerkt:
Horendonk, (terug) langs de Kleine Aa, op het Rangeerstation, in de
Kalmthoutse Heide en bij het Stappersven.
• Dagpauwoog werd behoorlijk veel waargenomen. Vooral tijdens de
zonnige dagen in september-oktober. Maar deze aantallen zijn nog altijd
niet te vergelijken met de waarnemingen van de jaren ’90.
• Kleine vos lijkt te verdwijnen uit de regio. In 2010 slechts 37
waargenomen exn. Iets meer dan de afgelopen jaren, maar nog steeds
alarmerend laag.
• Gehakkelde aurelia deed het behoorlijk goed dit jaar; er werden heel
wat exn opgemerkt, mooi verspreid over het hele jaar met een
uitschieter in het zachte najaar.
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•
•

•
•

•
•

Landkaartje kwam iets meer voor dan de vorige jaren. Er werden in
2010 zelfs 40 exemplaren opgemerkt (in 2009 slechts 12).
Bont zandoogje werd minder regelmatig opgemerkt (niet alleen in
bossen en bosranden maar steeds meer in tuinen). De toename van de
afgelopen jaren lijkt te stagneren.
De Argusvlinder werd niet meer waargenomen in de streek. Deze
vlinder is altijd al zeldzaam geweest en lijkt nu voor goed verdwenen.
Evenals in 2007-2008-2009 werd het Hooibeestje waargenomen. Deze
keer op de Kalmthoutse Heide, bij het Stappersven en na jarenlange
afwezigheid opnieuw op het Benegobos.
Oranje zandoogje was redelijk talrijk in allerlei bermen aanwezig.
Bruin zandoogje kwam minder talrijk voor.

- De trekvlinders
• In tegenstelling tot 2009 werden géén Oranje luzernevlinders en géén
Gele luzernevlinders waargenomen.
• Er werden in tegenstelling met 2009 zéér weinig Distelvlinders
genoteerd.
• De Atalanta was frequent aanwezig, maar niet in zeer grote aantallen.
Eén winterwaarnemingen in 2010 (= 20 maart 2010).

© Eveline Pinseel
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Vlinderfenologie 2010

Soort
Argusvlinder
Atalanta
Bont dikkopje
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Bruin blauwtje
Bruin zandoogje
Bruine eikenpage
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Eikenpage
Geelsprietdikkopje
Gehakkelde aurelia
Gele luzernevlinder
Gentiaanblauwtje
Groentje
Groot dikkopje
Groot geaderd witje
Groot koolwitje
Grote vos
Heideblauwtje
Heivlinder
Hooibeestje
Icarusblauwtje
Keizersmantel
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine parelmoervlinder
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koninginnepage
Koningspage
Landkaartje
Oranje luzernevlinder
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1ste
°
20 maart
18 mei
14 april
7 april
2 juni
20 mei
20 augustus
17 maart
18 maart
24 juli
2 juli
°
18 maart
°
°
25 april
30 mei
°
18 april
°
24 juni
13 juli
5 juni
2 juni
°
9 april
27 maart
°
25 maart
28 april
23 juli
°
19 mei
°

laatste
°
18 oktober
30 juli
11 oktober
22 september
22 september
25 augustus
3 oktober
12 oktober
10 oktober
6 augustus
°
11 oktober
°
°
20 juli
6 augustus
°
1 oktober
°
5 september
22 september
10 augustus
7 september
°
22 september
5 oktober
°
11 oktober
12 oktober
18 augustus
°
22 september
°
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Oranje zandoogje
Oranjetipje
Rouwmantel
Zwartsprietdikkopje

9 juli
24 april
°
11 juli

1 september
22 mei
°
2 augustus

 Besluit
de
Voor het 3 jaar op rij merken we dat de ‘ooit algemene’ vlinders het niet
goed doen, zeker de Kleine vos en de Citroenvlinder hebben zich nog niet
kunnen herstellen. Dagpauwoog deed het opmerkelijk beter dan de vorige
jaren. De opmars van het Oranjetipje gaat gestaag verder en de ontdekking
van nieuwe vliegplaatsen van de Eikenpage zijn hoopvol voor de komende
jaren. De nieuwe vondst van een Bruine eikenpage is mooi meegenomen.
Mogen we het Zwartsprietdikkopje nu ook al bij de “afnemende” soorten
plaatsen?

2. Amfibieën en Reptielen
Essen
De Paddenoverzetactie van de Huybergsebaan kwam in 2010 terug in de
kijker. De aanleg van de Paddentunnels kon opnieuw geëvalueerd worden.
In 2009 werden over het ganse traject van de Huybergsebaan slechts 482
amfibieën opgemerkt (w.o. 308 verkeersslachtoffers = 63,9%). 2009 was
dan ook een slecht voorjaar voor de Amfibieëntrek.
2010 was veel beter. Na de vorstperiode trokken de dieren vrij massaal op
een 10-tal dagen. Er werd dan ook intensief geteld met het volgende
resultaat: 987 dieren (w.o. 693 verkeersslachtoffers = 70%)
In 2008 zijn de paddentunnels t.h.v. De Nol (B4.17.31) aangelegd en de
positieve invloed was hier te merken. T.h.v. de wanden werden in 2010 in
totaal 160 dieren opgemerkt w.o. toch 112 slachtoffers op het asfalt. Het
ontbreken van wanden in de buurt van inritten naar weilanden, maakte dat
de dieren daarlangs toch nog op het asfalt terechtkwamen en werden
overreden (die 112 slachtoffers = 11,3% van het totale aantal dode dieren).
Dat is bijzonder jammer!!
We hebben geen zicht op het aantal dieren dat daadwerkelijk de tunnels
heeft gebruikt. We hopen van veel!!
Elders, tussen het Hey-end en de Camping ‘Wildertse Rust’ (B4.17.43 &
B4.17.34) vielen echter nog heel wat doden. Het was hier quasi onmogelijk
om meer dan één tunnel aan te leggen. Hier werden dan ook het merendeel
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van de verkeersslachtoffer geteld (nl. 581 exemplaren = 58,8 % van het
totale aantal slachtoffers).
Uit de Wildertse Duintjes is er gelukkig goed nieuws te melden. Er werden in
de “Kleiput” een max. van 191 exn en in het “Bergenven” een max. van 277
exn Gewone padden geteld. Het Bergenven zit duidelijk in de lift. Er
worden hier alsmaar meer dieren opgemerkt. Bruine kikkers werden in het
voorjaar zelden opgemerkt. Groene kikker, Alpenwatersalamander en Kleine
salamander waren op beide plaatsen in kleine aantallen aanwezig. Zowel de
Vinpootsalamander als de Kamsalamander werden na jaren afwezigheid
terug opgemerkt!!! Vinpoot zowel in het Bergenven als in de Kleiput.
Op het “Heideveldje” werden terug enkele Kleine hagedissen gezien.
In het landbouwgebied langs de Kleine Aa werden zowel Bruine als Groene
kikker waargenomen. Maar hier in zéér zéér kleine aantallen.
De exoten doen het echter goed. Roodwangschildpad werd op verschillende
plaatsen opgemerkt.
Kalmthout
Kleine hagedis en Gladde slang werden regelmatig gemeld uit de
Kalmthoutse Heide. Jammer genoeg werden ook verschillende Gladde
slangen overreden (verkeersslachtoffer én dood) opgemerkt langs de
Verbindingsstraat. Een degelijke regeling omtrent het autogebruik langs
deze weg dringt zich duidelijk op. Deze baan is omwille van de
kwetsbaarheid van het gebied én de aanwezige fauna en flora niet langer
geschikt als doorgangsweg tussen Essen en Kalmthout. Ook amfibieën
vallen hier als verkeersslachtoffer. D.w.z. dat deze baan ook ’s nachts
gebruikt wordt! Amfibieën zijn nl. overwegend tijdens de nacht actief. Er
werden heel wat Vinpootsalamanders, kikkers en padden dood
aangetroffen.

© Wouter
Vanwesenbeeck
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3.

De Huiszwaluw (Delichon urbica)

Zes jaar op rij worden de broedparen van de huiszwaluwen nu geteld in
Kalmthout. We kunnen dus al een mooie reeks voorleggen.
In 2010 werden er 145 broedparen geteld.
De kolonies bleven allemaal redelijk stabiel, met uitzondering van de kolonie
aan de Darm in Nieuwmoer. Nochtans was dit de kolonie die de laatste
jaren spectaculair groeide. Er werden hier heel wat huizen gerenoveerd met
huiszwaluw-onvriendelijke aanpassingen.
Toch blijven er nog heel wat mogelijkheden tot broeden in de toekomst en
zal de kolonie zonder problemen stabiel kunnen blijven.
STATISTIEK
Aantal broedgevallen
Gemiddeld aantal broedgevallen
Broedgevallen in kleine kolonies
Broedgevallen in grote kolonies
kolonie Heikantstraat
kolonie Kruisstraat
kolonie Violetlaan
kolonie Handelaar
kolonie Brasschaatsestwg
kolonie Darm
kolonie Tilborgstraat
kolonie Heuvel
Aantal broedgevallen richting N
Aantal broedgevallen richting O
Aantal broedgevallen richting Z
Aantal broedgevallen richting W

05
06
07
08
126 152 142 172
3,50 5,07 4,90 5,38
17
12
8
6
109 140 134 166
11
8
6
5
16
57
63
76
0
0
1
0
49
48
35
38
0
0
0
0
11
10
12
27
6
4
1
1
33
25
24
25
33
24
24
28
31
64
67
77
41
31
23
31
21
33
28
36

09
163
4,18
19
144
9
72
0
32
9
26
1
14
34
73
26
30

Overzichten samengesteld door:
Joris Pinseel
Igor Vandamme
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10
145
4,53
20
125
11
64
0
31
9
15
0
15
39
65
20
21

Onverwachte waarnemingen
Half juli zaten mijn echtgenote en ik een boterhammetje te eten in onze
veranda. Plots kwam langs de noordzijde een Vos in prachtig zomerkleed
op zijn dooie gemak aangewandeld. In een wijde boog, op een afstand van
15 tot 20 meter, kuierde hij rustig door ons bos naar de andere zijde.
Zo’n natuurtafereel hadden wij nog nooit meegemaakt. Vorige beelden,
waar we vossen in het vizier kregen, waren flitsen van een vos of
vossenkeutels.
Eénmaal konden we met een groep van een dertigtal mensen een Vos
volgen van op een duintop in de Kalmthoutse Heide. Het was een vrouwtje
dat ons van haar nest weg wilde lokken. Ze verschuilde zich tussen de hoge
Struikhei. De wandelaars bleven op de duintop staan en ik ging voorzichtig
in de richting van haar schuilplaats. En ja, ze vertoonde zich terug en
wandelde rustig verder. Deze gebeurtenis heb ik slechts éénmaal met een
groep meegemaakt. In ons bos ging ik ook op speurtocht naar de burcht van
Reintje, maar zonder resultaat.
In ons laantje, waar we 35 jaar wonen, vonden we deze zomer tot onze
grote verbazing een Gewimperde aardster. Deze paddenstoel groeide
tussen bladeren van een, er al evenveel jaren staande Zomereik en Beuk.
Voorheen vonden we hier Aardappelbovist, Geschubde inktzwam, Krulzoom
en enkele kleinere, voor ons onbekende soorten.
Louis Verpraet
7 juli 2010
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Merkwaardige vondst
Via Ann Elst, de dochter van Stan Elst, kregen we melding van de vondst
van een onbekende zeevogel op het asfalt van de Vaartstraat in EssenHorendonk. Tijdens zijn fietstochtje op zaterdag 13 november 2010 merkte
Stan Elst een voor hem onbekende vogel op. Het onfortuinlijke diertje werd
snel in de fietstas gestopt en binnengebracht bij dochter Ann. Ik werd
gecontacteerd en nog geen uur later was het vogeltje in veilige handen in
het Vogelasiel van Zundert. Daar werd het gedetermineerd als een Kleine
alk (Alle alle) en kreeg het de eerste zorgen toegediend.
Daarvan kikkerde het diertje duidelijk op.
Na enig speurwerk bleek dat waarnemingen van Kleine Alk in het
binnenland
niet
frequent
voorkomen.
Een
snelle
blik
op
www.waarnemingen.be gaf geen binnenlandse waarnemingen aan. Maar
deze waarnemingensite bestaat nog maar een paar jaar. De laatste
vondsten, ver verwijderd van de kust, dateren van de influx van najaar 2007.
Toen werd er trouwens een dood exemplaar gevonden op een oprit te
Kalmthout-Heide. Maar hierover verder meer.
De waargenomen vogel
Het gevonden exemplaar was een
vogel in winterkleed. Dit was te
merken aan de witte hals en
wangen.

© Charles Brosens, VOC Zundert
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Iets meer over de Kleine alk (Alle alle)
Een Kleine alk is een gedrongen alkje met een korte staart en een kleine
driehoekige snavel. Dit zeevogeltje is amper 20 cm groot. In prachtkleed
heeft de vogel een donkere kop, witte buik en donkere bovendelen met witte
strepen op de schouderveren. In winterkleed zijn hals en keel wit.
Wie dit leuk vogeltje één keer gezien heeft vergeet het nooit meer.
Verspreid over het Noordelijk halfrond komen 2 ondersoorten voor. De
nominaatvorm Alle alle alle broedt op Spitsbergen (1 miljoen paar), Thule
district (10 miljoen paar), Groenland, op eilanden ten noorden van IJsland,
Canada en in de Beringstraat. Op Franz Joseph eiland broeden circa 75.000
koppels van de ondersoort Alle alle polaris. De populatie op wereldvlak
wordt geschat op 12 miljoen paar!!!
De Essense vogel behoort tot de nominaatvorm.
Kleine alk voedt zich met plankton en kleine kreeftachtigen. Die prooien
krijgen ze te pakken door te duiken, vaak tot grote diepte. Meestal
foerageren ze in de buurt van ijsvelden. Ze broeden in grote kolonies op
klippen. Ze nestelen in holten of spleten tussen rotsen of tussen rotsblokken
aan de voet van de hellingen.
De broedtijd valt begin juni. Er is één legsel met meestal één ei, zelden
twee. De broedtijd duurt 24 dagen. De donzige nestblijvers zijn zwartbruin
gekleurd met lichtere bruine onderzijde en grijs op het midden van de
buikzijde. De jongen worden door beide ouders verzorgd en kruipen later
naar de uitgang van de nestholte. Na ongeveer 3-4 weken verlaten ze het
nest en trekken, begeleid door hun ouders naar de zee.
Kleine alken worden vooral door Poolvos, Raaf en Grote burgemeester
belaagd. Ook Inuit vangen Kleine alk ter aanvulling van hun dieet. Zowel
Inuit als Poolvos bewaren gevangen vogels voor tijdens de winterperiode.
Deze predatie heeft echter weinig effect op de populatiegrootte. Toch
nemen enkele zuidelijk gelegen kolonies (o.a. die op Grimsey bij IJsland) af
in grootte. Hiervoor is mogelijk de opwarming van de Aarde
verantwoordelijk.
De Kleine alk is aan de Belgische kust een wintergast in zeer klein aantal
vanaf midden oktober tot eind februari. De soort verblijft op open zee voor
de kust en iedere winter worden, als gevolg van stormweer enkele
exemplaren op het strand gevonden. Deze strandvondsten tonen aan dat
het hoofdzakelijk om stormslachtoffers gaat. Slechts zelden worden met olie
besmeurde vogels gevonden. November is de maand waarin de soort het
meest wordt opgemerkt. Zo waren o.a. november 1985 en 2007
topmaanden. Kleine alken kunnen invasieachtig voorkomen.
Bij noordwesterstormen worden soms dieren tot ver in het binnenland
waargenomen.
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Waarnemingen in het Vlaamse binnenland

Er zijn een aantal geregistreerde waarnemingen in het binnenland. Lippens
& Wille (1972) vermelden tot en met 1970 in totaal 11 Belgische
binnenlandwaarnemingen en in de periode 1988-2006 (zie tabel ) waren er
11 Vlaamse binnenlandwaarnemingen.
In 2007 werden tal van vogels in het binnenland opgemerkt. In totaal 18
vogels (5 pleisteraars en 13 vondsten van 9 verzwakte en 4 dode ex.)
In onze regio vonden de volgende waarnemingen plaats:
- 9 juni 1939
Essen (?)
- 11 november 2007
Kalmthout (dood)
- 13 november 2010
Essen (levend exemplaar)
Geraadpleegde literatuur:
*

Driessens G., 2007. Influx van Kleine Alken Alle alle in najaar 2007:
charmante badeendjes doen genieten met een dubbel gevoel,
Natuur.oriolus, 73 (4):144.

*

Hagemeijer, E.J.M., Blair, M.J., 1997, The EBCC Atlas of European
Breeding Birds: their distribution and abundance. T&AD Poyser, London.

*

Harris A., Tucker L.,Vinicombe K., 1991, Vogeldeterminatie. Handboek
voor het identificeren van vogels, Thieme.
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Lippens L. & H. Wille, 1972. Atlas van de vogels in België en WestEuropa, Uitgeverij Lannoo. Tielt en Utrecht.

*

Mullarney, K., Svensson, L., Zetterström, D., Grant, P.J., 2000, ANWB
Vogelgids van Europa, ANWB, Vogelbescherming Nederland, Tirion
Uitgevers Bv, Baarn.

*

Symens, D., et al, 2007, Bijzondere vogelwaarnemingen in najaar 2007,
Natuur.Oriolus, 74 (3): 104.

*

Van Gompel , J., 1989, Kleine alk, Alle alle, , pp. 235. Vogels in
Vlaanderen, Voorkomen en verspreiding, I.M.P.

Joris Pinseel

© Charles Brosens, VOC Zundert
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Ankona-studiedag – 12 februari 2011
Naar jaarlijkse gewoonte vindt de Ankonastudiedag plaats op de 2de zaterdag van de
maand februari.
Deze dag is toegankelijk voor iedereen die
zich 'vrijwillig' of 'professioneel' inzet voor
natuurstudie in de provincie Antwerpen.
Dit jaar zijn we terug welkom op de Campus
Groenenborger van de UA aan de
Groenenborgerlaan.
Meer info en verplicht inschrijven bij:
ANKONA - Koen Cuypers
tel.: 03 240 59 88 of e-mail: ANKONA@admin.provant.be

“ De Wereld rond met vtbKultuur “
dinsdag 11 januari 2011
De Reis van Marco Polo van Venetië naar het Verre Oosten
20.00 u in de Oude Pastorij, Essendonk, 3 te Essen-Centrum
dinsdag 25 januari 2011
De Terugreis van Marco Polo langs de zeeroute
20.00 u. in de Bibliotheek, Kerkeneind, 23 te Kalmthout
donderdag 10 februari 2011
Ierland, magisch eiland van de Kelten
20.00 u in de Oude Pastorij, Essendonk, 3 te Essen-Centrum
dinsdag 22 februari 2011
Kroatië
20.00 u. in de Bibliotheek, Kerkeneind, 23 te Kalmthout
dinsdag 15 maart 2011
Argentinië en Chili
20.00 u in de Oude Pastorij, Essendonk, 3 te Essen-Centrum
Inkomprijzen:

Leden VTB/Kultuur / VAB & Davidsfonds : € 4
Niet-leden : € 5

Wim Stuer (tel. 03 667 36 56)
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Een nachtmerrie
Op vragen over de natuur is een eenvoudig antwoord zelden een juist
antwoord.
Neem nu de vraag van Jos. Noteer vooraf dat er in Essen veel Jossen zijn
en dat de naam dus op niemand slaat. Jos vroeg me onlangs: hoeveel
merels hebben er dit jaar in uw tuin gebroed? Ik antwoordde zonder veel
nadenken drie of misschien wel vijf.
Het was een domme vraag van Jos. En – ik geef het node toe - het was een
dom antwoord van mij ook, een ongewoon dom antwoord weliswaar.
Wat zijn de feiten?
*Vooreerst telde ik in mijn tuin dit jaar een maximum van liefst zestien
merels. In het lijsterbesboompje met rode bessen, maar vooral wanneer de
aardbeien, de kersen, de peren, de appels rijp waren, vlogen ze bij bosjes
op. Wat zeg ik? De laatste jaren heeft geen enkele kers het stadium van
geelrood worden gehaald, geen enkele Noordkriek bracht het verder dan
een lichte blos op een harde groene ondergrond. En wat die uitgeholde
appels onder een aanlokkelijk roodgestreepte huid betreft moet ik alleen
maar twijfelen tussen merels of wespen of allebei als dader. Maar goed, dat
was naar het eind van het broedseizoen toe en het gaat hier allicht over
niet-broedende zwervende jeugdbendes eerder dan over zorgzame ouders.
Vervolgens zag ik herhaaldelijk hoe twee mannetjes in vol ornaat, mooi
zwart met knalgele bek, elkaar in de veren vlogen terwijl een vrouwtje wat
zat rond te pikken en een derde mannetje zich een eindje verderop afzijdig
hield. Ook zaten er niet zelden tot twee tezelfdertijd te zingen, hetzij links en
rechts, hetzij voor en achter, op wisselende plaatsen in wisselende
richtingen.
Er is meer. Ik botste, van april tot augustus, op vijf nesten. Twee in de
klimop, een in de ligusterhaag en twee in struiken. Op één daarvan begin
mei zat een vrouwtje op vijf eieren, in een ander lagen half juni drie eieren,
in een derde nest werden eind juli druk kale jongen gevoerd.
En tenslotte heb ik ons kat bijna gek zien worden van piepende en voor haar
neus wegstuiterende jonge merels ergens in juni en ook nog eens in juli.
De vraag was: Hoeveel merels hebben er in mijn tuin gebroed dit jaar?
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De logische conclusie is al vlug: ik weet het niet. Het hangt er maar vanaf
welke onbewezen vooronderstellingen ik maak. Laat me om te beginnen
Josses vraag wat verslimmen. Bijvoorbeeld hoeveel verschillende
merelparen zijn dit jaar tot broeden gekomen in uw tuin? Dat maakt een
mogelijk antwoord al heel wat preciezer.
Het antwoord is dan: minstens éen, hoogstens vijf.
Maar wie met zo´n antwoord durft komen op een vergadering van
broedvogeltellers wordt om het met een eufemisne te zeggen “nogal
meewarig” bekeken.
Terwijl ik toch voor het minimum nog stilzwijgend aangenomen heb dat een
vrouwtje op een nest met eieren broeden betekent, en dat zo´n nest met
eieren één merelpaar vertegenwoordigt. Terwijl ik voor het maximum er nog
van uitgegaan ben dat ik een perfecte waarnemer ben die alles gezien heeft
wat er aan merels en nesten te zien was de hele tijd door; dat een paar een
paar is; dat een merel meerdere nesten bouwt per jaar; dat....
En dan heb ik het nog niet gehad over de vraag ´Hoeveel boomleeuweriken
hebben er dit jaar gebroed in de Kalmthoutse Heide?´ Voor wie te
gewetensvol is is het antwoord een nachtmerrie.
Koen Verschoore
November 2010

© Glenn Vermeersch
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Winters tijdverdrijf
In een tijd dat er geen TV, internet en cinema bestond, hielden de mensen
zich ’s winters vaak bezig met het oplossen van raadsels. Neen, geen
kruiswoordraadsels, maar raadsels die ze elkaar voorlegden. Gezellig rond
de haard gold het oplossen ervan als een aangenaam tijdverdrijf.
Vermits vele mensen lang geleden nog een hechte band met de natuur
hadden, gaan veel van die raadsels over planten, dieren en
natuurverschijnselen.
Uit een stokoud boekje van Kan. Amaat Joos, Raadsels van het
Vlaamsche Volk, volgen hier een keur aan raadsels waarvan wij hopen dat
zij ook jullie enkele aangename momenten zullen bezorgen.

Daar zat een manneken onder den oven,
Hij naaide zijn broeksken ’ t onderste boven,
Zonder naald of zonder draad
Ge zoudt niet raden hoe dat gaat.
***
Er wandelt een ventje langs den dijk,
Met zijn oogjes kijker en kijk,
Met zijn haartjes kruller en krul
Met zijn mondje smuller en smul,
Ge zult hem nooit ontmoeten
Wandelend op zijn voeten.
***
Pieteprutje
Liep rond een hutje
’ t Had een tutje
Lijk een zwijn
En ’t zal altijd pieteprutje geheeten zijn.
***
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Ofschoon ik heb geen bloed
En mij met grasjes voed,
Toch heb ik zooveel macht
En zooveel kracht
Dat ik geheele dagen
Mijn huis kan dragen.
***
Hakkerdepakker
Liep over den akker
Met een sneeuwwit schortje aan.
***
Ofschoon een beest, toch kan ik mij roemen
Dat ik den mensch mijn naam heb leeren noemen.
***
Ik bouw mijzelf een zijden graf
En spin mijn eigen leven af
Dan neem ik uit dat graf de vlucht
En fladder lustig door de lucht.
In ’t eind geef ik mijn jongen ’t leven,
Maar moet daarvoor het mijn geven.
***
Het sieraad van alles is mijn voedsel,
de vrucht van mijn arbeid is zoet,
maar gevaarlijk is mijn wraak.
***
’t Loopt rond het huis
Met ballen aan zijn armen
***
Wie reist er zonder handen en voeten
De wereld rond
En klopt aan alle deuren?
***
Hedwig Lauriks
Voor de oplossing zie pag. 46
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Spinnendiversiteit onder de mensen
Uniek Belgisch onderzoek onthult belangrijke resultaten
Op vrijdag 22 oktober 2010 opende in het Natuurpunt Museum in Turnhout
de tentoonstelling "Kijk eens binnen bij de spinnen". De expositie vertelt
over spinnen in de verstedelijkte omgeving. Naar aanleiding van die
feestelijke gelegenheid stelde de Belgische Arachnologische Vereniging
ARABEL de belangrijkste resultaten voor van een uniek onderzoek voor
naar de spinnenfauna in Antwerpen.
Enkele gegevens en resultaten
Tijdens een onderzoek van 4 jaar werden 250 excursies georganiseerd naar
293 locaties in de stad Antwerpen. Er werden in totaal 249 verschillende
soorten spinnen aangetroffen, wat meer is dan 40% van de Vlaamse
spinnenfauna en dat op een oppervlakte van 14 km²!
Dat cijfer overtrof de stoutste verwachtingen.
Vijf soorten zijn nieuw voor de Belgische fauna en 41 soorten staan op de
Rode Lijst van zeldzame en bedreigde spinnen in Vlaanderen. Er werden
ook 10 exotische spinnen aangetroffen, die zich voortplanten op Vlaamse
bodem.
Hoewel het aantal soorten in Antwerpen heel hoog ligt, ligt de
populatiedichtheid (het aantal effectieve exemplaren) aan de lage kant.
Slechts 15% van de aangetroffen soorten is typisch voor de menselijke
omgeving. De andere soorten staan bekend als levend in "natuurlijke"
biotopen.
Het aandeel "warmteminnende" soorten ligt opvallend hoog.
In de top tien van meest aangetroffen soorten, staat de Kruisspin op één.
Die kennen de meeste mensen nog wel, maar wie kent nog de nummer 2,
het Langtongspinnetje, of de nummers 3, 4 en 5: het Bodemwevertje, de
Lentestrooiselspin en het Aeronautje?
Er werd een 120-tal particuliere stadstuinen op spinnen onderzocht. Ook dat
leverde interessante resultaten op. Gemiddeld werden bij de
spinnenzoektocht in zo'n tuin 11,34 soorten gevonden, met een minimum
van 2 en een maximum van 25.
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"Wilde" tuinen hadden een diversiteit die 20% groter was dan die van "strak
onderhouden" tuinen
Nogmaals een reden om je eigen tuin een ‘ietsje’ wilder in te richten en niet
te strak te onderhouden.
Natuurpunt.Educatie
Nieuwsflits.

Waarom we in West-Europa zo bang zijn voor spinnen
Het is winter en dus duiken spinnen weer overal in huis op. Vaak
kunnen die beestjes niet snel genoeg verdwijnen. Maar is die
spinnenfobie geen typisch West-Europees fenomeen? Volgens
wetenschappers hebben we onze angst te danken aan het gebrek aan
contact met de echte grote spinnen van onze planeet.
Wat wij een dikke spin noemen,
is een dwerg in landen waar
Vogelspinnen leven. Volgens
Britse wetenschappers krijgen
veel mensen rillingen als ze
aan deze gigantische spinnen
denken. Vogelspinnen komen
immers vooral in tropische
klimaten voor en dus hebben
we geen kans om onze angst te
overwinnen.
"Er zijn verschillende zones in de hersenen die geprikkeld worden als we
een vogelspin zien. Vooral de paniekzone die zich centraal in het brein
bevindt", legt Dr. Dean Mobbs uit. Dat principe is ook van kracht bij slangen,
nog
een
dier
dat
veel
mensen
angst
inboezemt.
De onderzoekers gingen na hoe 20 personen met een gemiddelde tot lage
angst voor spinnen op de aanwezigheid van een vogelspin reageerden. Ze
moesten hun voet in een doos plaatsen en kregen op videobeelden te zien
hoe de gigantische spin steeds dichter bij kwam.
De giftigste spin ter wereld is de Braziliaanse Jager. Eén 50.000ste van het
gif is al voldoende om een volwassene te doden. We zullen deze spin bij
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ons normaal gezien nooit tegenkomen, maar het doet die spinnetjes op het
toilet of in de kelder meteen een stuk lieftalliger ogen.
Bron: Het Laatste Nieuws

Kerkuilen in Vlaanderen worden steeds exotischer
Bij een controle van broedende Kerkuilen in Vlaanderen bleek de
voorbije vijf jaar dat in tien gevallen één van de oudervogels tot een
ondersoort behoorde die hier van nature niet voorkomt. Het
genenprofiel van de jongen raakt daardoor mogelijk 'vervuild' en de
vogels zien er vaak ook anders uit.
De Kerkuilwerkgroep (Vogelbescherming Vlaanderen) onderzoekt met de
Universiteit Antwerpen of de genenvervuiling gevaar oplevert voor de
toekomst van de soort. In België en Nederland komen twee
kerkuilondersoorten voor: een witte en een donkere variant. Het gaat om
een natuurlijke mengpopulatie tussen de twee ondersoorten.
"Eén op de vijf Kerkuilen die in vogelopvangcentra terechtkomen - 9,7% van
alle slachtoffers en 3,8% van de verkeersslachtoffers - blijken uit
gevangenschap afkomstig. Tien jaar geleden was dat onbestaande", aldus
Ludo Smets van de Kerkuilwerkgroep.
Genetische mix
Jaarlijks worden een 2.500 potentiële nestplaatsen van Kerkuilen
gecontroleerd en op tien plaatsen werd een oudervogel van mogelijke
ondersoorten vastgesteld die hier niet thuishoren. "Een deel van ontsnapte
of vrijgelaten exotische Kerkuilen uit volières overleeft blijkbaar en mengt
zich met onze wilde populatie. Dat zorgt voor genencombinaties die hier niet
thuishoren. Een natuurlijke genetische mix van ondersoorten is uitzonderlijk,
maar het kan. Maar in dit geval gaat het echter om ondersoorten die paren
met
kerkuilen
die
hier
geografisch
niet
thuishoren."
Mutaties die op natuurlijke wijze ontstaan, kunnen door de natuur
uitgezuiverd worden. "We onderzoeken echter wat de gevolgen zijn voor de
populatie als exotische oudervogels kweken met onze inheemse
ondersoorten."
Bron: Het Laatste Nieuws
12 november 2010
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Het najaar is, net zoals het voorjaar, één van de meest boeiende
periodes om naar vogels te kijken. De vogels ruilen hun broedgebied
voor hun wintergebied en het is altijd spannend afwachten of er geen
zeldzame soorten naar onze regio afzakken. Tijdens deze herfst viel,
wat het weer betreft, vooral de maand november op. Deze maand werd
gekenmerkt door een hele natte periode en op het einde kregen we
zelfs te maken met een echte koudegolf.
Er kwamen dit najaar zeer veel herfstwaarnemingen binnen, waaronder
toch wel enkele spectaculaire soorten. Dit en veel meer kan je lezen in
onderstaand overzicht.
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) was gedurende heel deze periode een
regelmatige gast in de regio. Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) werd nog
regelmatig waargenomen op de heidevennen. Het laatste exemplaar werd
begin oktober waargenomen.
Erg leuk was de waarneming van een overvliegende Roerdomp (Botaurus
stellaris) bij het Stappersven op 20 nov.ember/ Al even bijzonder was een
Kwak (Nycticorax nycticorax) die op 9 okt. over het centrum van Essen
vloog. Een groepje van 6 Kleine Zilverreigers (Egretta garzetta) vloog op 5
sept. 2010 over de Kalmthoutse Heide. Grote Zilverreigers (Ardea alba)
werden net zoals de voorgaande jaren ook dit najaar weer talrijk opgemerkt.
Zo vlogen er op het Groot Schietveld op 1 dag niet minder dan 23 exn. over.
In sept. en okt. werden er nog af en toe enkele Ooievaars (Ciconia ciconia)
overvliegend of pleisterend waargenomen.
Vanaf half okt. vlogen er af en toe kleine groepjes Kleine Zwanen (Cygnus
bewickii) over de Kalmthoutse Heide, het Groot Schietveld en de Maatjes.
Op 18 en 28 okt. trokken 2 Wilde Zwanen (Cygnus cygnus) over resp. het
Groot Schietveld en Kalmthout-Achterbroek.
Vanaf half okt. trokken er geregeld groepjes Toendrarietganzen (Anser
serrirostris) over de regio. Ook Kolganzen (Anser albifrons) vlogen vanaf
half okt. regelmatig door de regio, echter in grotere aantallen dan de
Toendrarietganzen. Op 23 nov. pleisterde op een weiland op Essen-Hoek al
een groep van 420 exn. Kolganzen en ook in de Kalmthoutse Heide verbleef
in nov. een groep met een max. van 103 exn. Grauwe Gans (Anser anser)
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kunnen we voor deze periode omschrijven als een talrijke doortrekker. Op
een aantal plaatsen werden ook pleisterende groepjes waargenomen.
Begin sept. werden al enkele Smienten (Anas penelope) waargenomen in
de Kalmthoutste Heide. Daarna liepen de aantallen stelselmatig op. De
grootste aantallen werden traditioneel geteld in de Kalmthoutse Heide en in
de Wouwse Plantage. In dit laatste gebied kwam eind nov. een groep van
112 exn. voor. Krakeend (Anas strepera) was gedurende heel het najaar
een talrijke verschijning. Ook Wintertaling (Anas crecca) was deze periode
weer goed vertegenwoordigd. Op het Stappersven werd in nov. een mooie
groep van zo’n 300 exn. geteld. Pijlstaarten (Anas acuta) werden vrij
geregeld in kleine aantallen gemeld. Op het Stappersven verbleef eind nov.
echter al een mooie groep van ongeveer 100 exn. Slobeenden (Anas
clypeata) werden ook regelmatig waargenomen op verschillende
heidevennen en in de Maatjes.
Op het Stappersven was op 4 nov. een wijfje Krooneend (Netta rufina)
aanwezig. Tafeleend (Aythya ferina) waren dit najaar eerder in kleine
aantallen aanwezig. De meeste waarnemingen van deze soort werden
traditioneel weer verricht op het Stappersven. Ook Kuifeend (Aythya
fuligula) was geregeld te zien, doch steeds eerder in kleine groepen.
Brilduikers (Bucephala clangula) waren heel de periode aanwezig op
verschillende vennen in de Kalmthoutse Heide.
De laatste Wespendief (Pernis apivorus) vloog half sept. naar zijn
overwinteringsgebied. In sept. werden af toe trekkende Rode Wouwen
(Milvus milvus) opgemerkt. In de Kalmthoutse Heide vlogen op 4 okt. niet
minder dan 8 exemplaren over!! Spectaculair was de waarneming van een
Zeearend (Haliaeetus albicilla) die op 16 okt. over het Groot Schietveld
vloog! Deze vogel werd ook nog wat verder over Wuustwezel opgemerkt.
Bruine Kiekendieven (Circus aeruginosus) werden tot half okt. regelmatig
opgemerkt op diverse plaatsen in de regio. De eerste Blauwe Kiekendief
(Circus cyaneus) joeg op 13 sept. boven het Groot Schietveld. Daarna was
de soort nog geregeld zowel pleisterend als overvliegend te zien, vooral in
de Kalmthoutse Heide, De Maatjes en op het Groot Schietveld.
Buizerd (Buteo buteo) is een gewone verschijning in de regio maar in okt.
kon menig vogelliefhebber op de trektelposten genieten van de massale trek
die zich van deze soort toen voordeed. Zo was 17 okt. een echte topdag
voor deze soort, op het Groot Schietveld vlogen niet minder dan 282 exn.
over!! Leuk was de waarneming van Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) in
de streek. Op 17 okt. vlogen niet minder dan 3 exn. over het Groot
Schietveld. Enkele dagen later trok hier nog een ex. over. Op 20 okt.
pleisterde ook een ex. in de Kalmthoutse Heide.
Tussen begin sept. en begin okt. vlogen er enkele Visarenden (Pandion
haliaetus) over de Kalmthoutse Heide, het Groot Schietveld en het Klein
Schietveld.
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Vanaf eind sept. werden zeer geregeld Smellekens (Falco columbarius)
opgemerkt; vooral in de heidegebieden. De laatste Boomvalk (Falco
subbuteo) vloog op 10 sept. naar zijn overwinteringsgebied. Met de
Slechtvalk (Falco perigrinus) gaat het steeds beter in Vlaanderen. In onze
regio kregen we hem dan ook zeer geregeld op diverse plaatsen op bezoek.
Slechts enkele kleine groepjes Patrijzen (Perdix perdix) werden in de
landbouwgebieden opgemerkt.
Op 10 okt. vloog een groepje van 9 Kraanvogels (Grus grus) over het Groot
Schietveld. Twee pleisterende exn. zaten op 25 okt. op een weiland in
Wuustwezel.
Een Morinelplevier (Charadrius morinellus) trok op 25 sept. laag over het
Groot Schietveld. Tijdens dit najaar werden geregeld groepen Goudplevier
(Pluvialis apricaria) door de regio.
De enige Krombekstrandloper (Calidris ferruginea) zat op 12 sept. op het
Groot Schietveld. Begin sept. verbleven er ook enkele Bonte Strandlopers
(Calidris alpina) op het Groot Schietveld. Daarna waren er af en toe nog
waarnemingen van overvliegende groepjes.
Van Kemphaan (Philomachus pugnax) kwamen slechts 2 waarnemingen
binnen voor deze periode, wat toch wel zeer weinig is, aangezien deze soort
in de herfstperiode normaal een vrij regelmatige doortrekker is.
In okt. werden er enkele Bokjes (Lymnocryptes minimus) opgestoten op het
Groot Schietveld en in de Kalmthoutse Heide. Watersnippen (Gallinago
gallinago) waren heel het najaar aanwezig op diverse plaatsen in de regio.
Op het Groot Schietveld en in de Kalmthoutse Heide werden groepjes
waargenomen van een 40-tal exemplaren. Vanaf eind okt. werden op enkele
plaatsen Houtsnippen (Scolopax rusticola) opgestoten.
Tussen half sept. en begin okt. werden er af en toe Zwarte Ruiters (Tringa
erythropus) overvliegend waargenomen boven het Groot Schietveld.
Groenpootruiters (Tringa nebularia) verbleven tot begin okt. geregeld in
kleine aantallen in de regio. Witgatjes (Tringa ochropus) werden, in
tegenstelling tot vorige jaren, maar weinig waargenomen gedurende deze
periode. Ditzelfde geldt voor Bosruiter (Tringa glareola) waarvan maar 1
waarneming binnenkwam.
Een mogelijke Kleine Jager (Stercorarius parasiticus) vloog op 17 okt. over
het Groot Schietveld. Zeer bijzonder was een Kleinste Jager (Stercorarius
longicaudus) die op 12 sept. over het Groot Schietveld vloog. Tussen 9 en
26 sept. vlogen af en toe enkele Zwarte Sterns (Chlidonias niger) over het
Groot Schietveld en de Kalmthoutse Heide.
Zeer merkwaardig was de vondst van een Kleine Alk (Alle alle) op EssenHorendonk op 13 nov. Dit onfortuinelijk exemplaar, van een echte
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zeegebonden soort, werd door de krachtige wind het binnenland ingeblazen.
Het dier werd levend overgebracht naar her Vogelasiel in Zundert.
Op 6 nov. werd er zowaar een Oehoe (Bubo bubo) waargenomen in
Essen-Hoek. Volgens de bewoners zat de vogels er al enkele dagen en
waren er ook een aantal kippenkuikens verdwenen. Het blijft echter moeilijk
om te bepalen of dit om een al dan niet wild exemplaar gaat, aangezien
deze soort ook heel wat in gevangenschap gehouden wordt. Op 22 en 26
okt. verbleef er telkens een Velduil (Asio flammeus) in de Kalmthoutse
Heide.
Opmerkelijk was de waarneming van een roepende Bijeneter (Merops
apiaster) boven Wuustwezel op 6 sept..
Tussen begin sept. en begin okt. verbleven enkele Draaihalzen (Jynx
torquilla) in de Kalmthoutse Heide en het Groot Schietveld. Ook waren er
nog een aantal ringvangsten van deze soort; o.a. op De Nol.
Bijzonder was een Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) die op 9 okt.
over het Groot Schietveld vloog. Op 26 sept. vloog er een Grote Pieper
(Anthus richardi) over de trektelpost van het Groot Schietveld. Een
Roodkeelpieper (Anthus cervinus) vloog op 10 okt. over het Groot
Schietveld en nog een exemplaar trok op 26 okt. over de Kalmthoutse
Heide. Op 10 okt. verscheen de eerste Waterpieper (Anthus spinoletta),
daarna werden nog geregeld groepjes waargenomen. Een maximum van 28
exn. verbleef in nov. in de Kalmthoutse Heide.
Nog een late Gele Kwikstaart (Motacilla flava) was op 18 nov. aanwezig in
Wuustwezel. Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea) werden vooral
overvliegend waargenomen, maar op enkele plaatsen werden ook
pleisterende vogels waargenomen.
Nederland was in okt. en nov. in de ban van een heuse invasie van
Pestvogels (Bombycilla garrulus). De soort liet Vlaanderen echter wat
links liggen. Toch waren er in de regio enkele waarnemingen. Zo pleisterde
er 1 ex. bij de Nol in Essen en werden in Kalmthout en Brecht enkele
groepjes van max. 15 exn. overvliegend waargenomen.
Paapje (Saxicola rubetra) was een vrij regelmatige doortrekker, maar er
kwamen toch minder waarnemingen binnen dan andere jaren. Ditzelfde
geldt eigenlijk ook voor Tapuit (Oenanthe oenanthe).
Vanaf eind sept. werden er af en toe enkele Beflijsters (Turdus torquatus)
waargenomen. De laatste 3 exn. vloog op 24 okt. over Wuustwezel.
Een mogelijk ex. van de zeer zeldzame Vale Braamsluiper (Sylvia
curruca halimodendri) werd op 1 november geringd in de Nol te EssenWildert. Dit geval wordt echter nog onderzocht.
Op 4 sept., 13 & 25 okt. en 1 nov. werd telkens een Cetti’s zanger (Cettia
cetti) gevangen op de ringpost van De Nol te Essen-Wildert. Ook
De Korhaan nr. 1 / januari 2011

Pagina 48

uitzonderlijk was de ringvangst van een Pallas Boszanger (Phylloscopus
proregulus) op dezelfde plaats op 26 okt.. Zeer interessant waren de
ringvangsten van Bladkoning (Phylloscopus inornatus) op 7 en 8 okt.,
eveneens in de Nol. Op 28 okt. pleisterde hier ook nog een exemplaar.
Dit najaar is er een invasie bezig van Witkopstaartmezen (Aegithalos
caudatus caudatus), een ondersoort van de gewone Staartmees die
normaal in Scandinavië voorkomt. Op een aantal plaatsen in Kalmthout en
Brecht werden enkele exn. van deze ondersoort waargenomen. Op 4 okt.
vloog er een Buidelmees (Remiz pendulinus) over het Groot Schietveld en
eerder was er een ringvangst in de Nol te Essen-Wildert op 29 sept.
Baardmannetje (Panurus biarmicus) werd als ringvangst genoteerd op 7
okt. in De Nol te Essen-Wildert.
De eerste Klapekster (Lanius excubitor) vloog op 18 sept. over het Groot
Schietveld. Daarna verbleven er 3 exn. in de Kalmthoutse Heide en op het
Groot Schietveld en 1 ex. was regelmatig aanwezig op het Klein Schietveld.
In nov. werden er af en toe Grote Barmsijzen (Carduelis flammea) in de
regio aangetroffen. Kleine Barmsijzen (Carduelis cabaret) waren
regelmatiger aanwezig. In Kalmthout was in nov. een groep van maximaal
21 exn. aanwezig. Kruisbekken (Loxia curvirostra) waren opvallend talrijk
en werden vooral in okt. bijna dagelijks waargenomen. In nov. vlogen er
enkele Noordse Goudvinken (Pyrrhula pyrrhula pyrrhula) over het Groot
Schietveld en over Kalmthout. Op 18 nov. pleisterden 4 exn. op het Klein
Schietveld. Er waren dit najaar ook weer opvallend veel Appelvinken
(Coccothraustes coccothraustes). Zo was er in Kalmthout een groep van
niet minder dan 7 exn. aanwezig. Over het Groot Schietveld trokken in sept.
en okt. geregeld IJsgorzen (Calcarius lapponicus). Op 25 sept. vlogen hier
zelfs niet minder dan 5 exn. over! Ook erg leuk waren de Sneeuwgorzen
(Plectrophenax nivalis) die in okt. en nov. af en toe over het Groot
Schietveld vlogen. Op 11 en 20 sept. vloog er telkens een ex. van de zeer
zeldzaam geworden Ortolaan (Emberiza hortulana) over ditzelfde gebied.
Op 21 okt. was er een ringvangst van een Dwerggors (Emberiza pusilla) in
de Nol te Essen-Wildert en 2 zeer waarschijnlijke exemplaren vlogen op 24
okt. over het Groot Schietveld.
Tot zover dit overzicht. Bedankt aan alle waarnemers voor het ingeven van
hun
gegevens.
Een
volledig
overzicht
vind
je
op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwsenbeeck
Oplossing raadsels:De spin, de rups, de mol, de slak, de ekster, de
koekoek, de vlinder, de honingbij, de druivelaar, de wind
De Korhaan nr. 1 / januari 2011

Pagina 49

Garage Clissen n.v.
Als U van echte service houdt

Schilderwerken &
Woondecoratie
Molenstraat, 28
2910 Essen
Tel. 03/667.23.85
Fax. 03/677.08.85

Kalmthout
Dorpsstraat, 48
03/666.93.06
Loenhout
Wuustwezelsesteenweg, 135
03/669.96.20

Gebr. Van Hooydonck
Tegels
Handelsstraat, 29
2910 Essen

Marc Gotink
Steenovenstraat, 119
2910 Essen-Wildert
Tel. 03/677.26.00
Gsm: 0477527121
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Tel. 03/667.20.47 of
03/667.42.28
Fax. 03/667.63.59
Openingsuren:
maandag enkel op afspraak
di-do-vr van 8.30 tot 12.00
van 13.00 tot 16.30
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Stationsstraat, 65
2910 Essen
Tel. 03/667.25.48
Dorpsstraat,23
2990 Wuustwezel
Tel. 03/272.52.58

Kapellensteenweg, 19
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.60.67
Of
Tel. 03/666.80.03
info@tpannenhuis.be
http://tpannenhuis.be

Aerden Tuinmachines BVBA
Huybergsebaan 78
2910 Essen
Tel. 03/667.36.35
aerden.tuinmachines@skynet.b
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Tuinaanleg Gebruers
Ecologische aanleg
Advies – Onderhoud
Boomverzorging
Huybergsebaan, 88
2910 Essen
Tel. 03/667.23.63
GSM 0496/126.172
e-mail
mark.gebruers@belgacom.net
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Feestzalen

De Kievit
C. Ommeganck
Korte Heuvelstraat, 14
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.93.70
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Primavera
Florist sinds 1981

Stationsstraat, 45
2910 Essen
Tel. 03/667.54.55
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Drankenhandel
Van Oevelen
Moerkantsebaan, 47a
2910 Essen
Tel. 03/235.61.32
maandag - woensdag tot vrijdag
09u00 - 12u30 & 13u30 - 18u00
zaterdag van 09u - 17u00

De Graanhalm
Berkendreef, 3
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.52.62

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal
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Kantoor Backx-Kerstens
Antwerpsesteenweg, 37
2910 Essen
tel. 03/667.54.24
fax. 03/677.08.45
CBFA 16081 A-cB
Zakenkantoor “Heikant”
H. Consciencelaan, 24
2910 Essen
tel. 03/667.76.67
fax. 03/667.11.46
CBFA 433551 A-cB

Bij ons gaat het om U
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