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De
Korhaan

Woordje van de voorzitter
ste

De 1 lentedagen liggen al een tijdje achter ons … en of we genoten
ste
hebben van die zachte dagen … De 1 vlinders werden al opgemerkt. De
ste
kikkers & padden waren al vroeg op pad … op 10 februari werden de 1
opgemerkt, zowel in de Wildertse Duintjes als langs de Huybergsebaan. De
ste
Vinpootsalamander was zelfs nog vroeger. Het 1 verkeersslachtoffer van
deze zeer zeldzame soort werd al op 15 januari 2011 in het Grenspark
gevonden. Uitzonderlijk vroeg, maar het was zowel in januari als in februari
ook uitzonderlijk zacht … zeker na de Siberische winterperiode van
december 2010.
De lente staat nu echt voor de deur. De natuur is weldra op haar mooist te
bewonderen. Een kleurenpracht spreidt zich tentoon. De schoonste
vogelgeluiden zijn te horen … tenminste voor wie er “oog en oor” naar heeft.
Onze afdeling wil zoveel mogelijk kansen bieden aan de natuurliefhebber
die wenst te ‘genieten’ van al het moois dat ons nog omringt. De
voorjaarskalender staat bol van activiteiten … wandelingen in de
Kalmthoutse Heide, De Maatjes, Beekdal van de Kleine Aa, Molenplaat en
de Kraaijenberg … Er zijn zowel voormiddag- als avondwandelingen
gepland … iedereen die dat wenst, kan deelnemen.
Kijk maar eens even naar de gevulde planning.
De moedige deelnemers aan de Vogelcursus hebben net hun laatste
theorieles achter de rug. Nu begint het ‘echte’ werk … de vogels in hun
eigen biotoop leren ontdekken, vogelgeluiden herkennen, determineren …
moeilijk, maar niet onoverkomelijk. Om soorten als Nachtzwaluw en
Gierzwaluw beter te leren kennen, staan er zelfs specifieke uitstappen op
het programma.
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Om de deelnemers van de vlindercursus van 2010 én alle andere
liefhebbers de kans te bieden nader kennis te maken met ‘Nachtvlinders’
ste
organiseren we i.s.m. NEC De Vroente de “1
Noorderkempen
NachtvlinderNacht” op 11 juni 2011. Iedereen is er van harte welkom om
deze boeiende dieren beter te leren kennen. In de loop van augustus volgt
de
nog een 2 NachtvlinderNacht.
Ook planten komen aan bod en dat met het vervolg op de ‘Grassen en
Schijngrassen’-wandeling van vorig jaar. Dit jaar staat de noordelijke zijde
van de Kalmthoutse Heide op het programma. Zeker doen, wil je deze
plantengroep wat beter leren kennen. Wie de vorige jaren niet heeft deelgenomen kan nog perfect mee volgen … we starten weer vanaf de basis.
En zo zou ik nog wel enkele activiteiten in de kijker kunnen zetten.
Er is nog zoveel te zien in onze Noorderkempen. Gelukkig maar.
Jammer genoeg moeten we tezelfdertijd nog steeds vaststellen dat ons
‘landschap’ erg verarmd. Bomenrijen, houtkanten, wegbermen,
veedrinkpoelen, knotbomen, … komen nog steeds onder druk te staan … en
als Natuurvereniging kunnen we daar meestal niets aan doen …
Gewestplannen, BPA’s, RUP’s, RVS, gemeentelijke verordeningen, … laten
vaak toe dat natuur- en landschapselementen mogen verwijderd worden.
Gefrustreerd moeten we zelfs toekijken hoe er nog steeds ‘megastallen’
worden opgericht … dit alles in het kader van de “vooruitgang van de
landbouw”. Met spanning wachten we het resultaat af van het onderzoek in
de Weekendzones van Essen. Daarom vond ik de tekst van Bart Van Camp
zo interessant. Ik heb die dan ook met veel plezier opgenomen in “De
Korhaan”. Lees die bijdrage a.u.b. met de meeste aandacht en probeer je
een beeld te vormen van “hoe” onze regio er uit zou kunnen zien mochten
alle beleidsmensen een ietsje meer “oog en oor” hebben voor ‘natuur’,
‘landschap’ en ‘milieu’. Dat het ooit anders was, kun je lezen in De Spycker
van de Heemkundige kring. Een uitgebreide bijdrage over de vegetatie van
Essen komt daarin aan bod. Een aanrader voor de natuurliefhebber. Meer
informatie hierover treft u verder aan in dit nummer.
Ik weet het, ik val in herhaling, maar als natuurliefhebber moeten we de
waarde van een gevarieerd landschap met de bijhorende biodiversiteit
blijvend promoten en ondersteunen.
Ik wens je, ondanks alles, toch een ‘kleurrijke” lente toe en hopelijk tot op
één van onze activiteiten!
Joris Pinseel
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17 april 2011

8u00

Kalmthoutse Heide
“Natuurwandeling”

Parking Zuid, Verbindingsstraat,
12u00 Kalmthout
Het rustige noordelijk gedeelte van de Kalmthoutse Heide krijgt tijdens deze
lentetocht de nodige aandacht. We gaan vooral op zoek naar vogels. Veel
lentesoorten zijn al aanwezig en laten zich van hun beste kant horen: Tjiftjaf,
Fitis, Boompieper, Roodborsttapuit, ... Het Stappersven met de grote
watervogelpopulatie is meer dan de moeite waard om te bezoeken.

Meebrengen: verrekijker en/of telescoop, aangepaste kledij en
laarzen bij regenweer.
Deelname: €1 voor niet-leden. Leden brengen hun lidkaart mee !!


Inlichtingen en gids: René Nelen (03/667.33.83)

23 april 2011

8u30
12u00

Dag van de Aarde
Wildertse Duintjes
“Beheerswerken”
Parking Wildertse Duintjes (viaduct)
Wildertse Duintjes – Essen-Wildert

Vandaag staat het “Bergenven” op het programma. De opslag van
ongewenste bomen en struiken moet hier dringend verwijderd worden.
De laatste jaren heeft dit ven zich ontwikkeld tot een zeer belangrijke
paaiplaats voor amfibieën … een onderhoudsbeurt is meer dan nodig.

Meebrengen: takkenschaar, hark, handschoenen, laarzen.


Inlichtingen: Dirk Vilijn (tel. 03/667.47.96)
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7 mei 2011

5u30

8u00

Kalmthoutse Heide
“Ochtendkriebels ?”

NEC "De Vroente",
Putsesteenweg, 129, Kalmthout

Het is nog fris en je wrijft de slaap nog uit je ogen … Maar nooit klonken de
melodieuze tonen van de merel en de klaterende waterval van het
roodborstje zo helder en puur.
Enkel voor wie zich op deze ochtend bij de vroege vogels voegt!

Meebrengen: aangepaste warme kledij en laarzen bij regenweer.
Een verrekijker kan nuttig zijn.


Inlichtingen en gids: Hedwig Lauriks (03/666.63.68)

8 mei 2011

7u30

Natuurgebied ‘Molenplaat’
“Natuurwandeling”

Parking Heuvelhal, Kapelstraat
12u30 Essen-Centrum
“De Molenplaat” is een heel gevarieerd gebied en een paradijs voor vogels.
Dit natuurgebied trekt tal van steltlopers, eenden, meeuwen en
sternensoorten aan. In het rietveld vind je o.a. Rietzanger, Blauwborst,
Baardmannetje, Bruine Kiekendief.
Bij slecht weer wordt de tocht verplaatst naar 15 mei 2011.
Wel eerst even informeren a.u.b.!!

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


Inlichtingen & gids: Paul Snels (03/667.48.66)
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22 mei 2011
27 mei 2011

10u00

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

(12u00) Essen – Horendonk
2 kansen om deze Lentewandeling “Dal van de Kleine Aa” mee te
maken. Voor wie van de rust van waterlopen, weidse vergezichten en
fraaie landschapselementen houdt …
De wandeling voert deels door het dal van de Kleine Aa, gaat naar de
Postbaan te Horendonk, volgt Schanker en keert langs een fietspad pal
naast de Kleine Aa terug naar het uitgangspunt.
De aanwezige flora en fauna krijgt de nodige aandacht, maar ook de
historiek van de beek, enkele kenmerken van de beek, het waterbeheer en
de geplande werkzaamheden om de beek in oude toestand terug te
brengen, komen aan bod.
De twee uur durende route voert langs verhard wegdek.

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


en

Inlichtingen en gids: Leo Juffermans (03/667.67.92)

27 mei 2011

21u45

Kalmthoutse Heide
"Nachtzwaluwen"
Parking Zuid, Verbindingsstraat,

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

Meebrengen: aangepaste kledij en laarzen bij regenweer.


Inlichtingen én inschrijving: Herman Jacobs (03/677.35.98)
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28 mei 2011

De Maatjes
“Lente in het moeras”

19u00

(22u30)

Kerk Nieuwmoer, Dorpsstraat
Kalmthout-Nieuwmoer

“De Maatjes” vormen een uniek stukje natuur op de grens van Vlaanderen
en Nederland. Een verloren stukje ‘groen’. Aan Vlaamse zijde vinden we
kleinschalige weilandjes, vochtige percelen, waterlopen, mooie houtkanten
en bomenrijen. De Nederlandse ‘Matjens’ kenmerken zich door een
uitgestrekt rietveld, waterpartijen en weilanden omzoomd met mooie
knotwilgen. Een prachtig gebied!!!
Deze wandeling kadert in de Vogelcursus, maar elke geïnteresseerde
natuurliefhebber kan deelnemen.

Meebrengen: aangepaste kledij, stevige wandelschoenen of laarzen
(bij vochtig weer) en een verrekijker.


Inlichtingen en gids: Joris Pinseel (03/667.57.97)

5 juni 2011

8u00

Kraaijenberg – Markiezaatmeer
“Natuurwandeling”
Parking Heuvelhal, Kapelstraat,

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

Meebrengen: aangepaste kledij en laarzen bij regenweer, eventueel
een verrekijker. Een versnapering (koek en drank) kan nuttig zijn.


Inlichtingen en gids: Joris Pinseel (03/667.57.97)

De Korhaan nr. 2 / april 2011

Pagina 6

11 juni 2011

1ste Noorderkempen
NachtvlinderNacht

22u00

Parking NEC, Putsesteenweg, 129
(0u30) Kalmthout

Deelname:€ 2,00
Het einde van de lente is een uitgelezen moment om nader kennis te maken
met een groot aantal soorten Nachtvlinders. Nachtvlinders zijn, evenals
Dagvlinders, vaak mooi gekleurde en interessante dieren. Jammer genoeg
zijn ze heel wat minder bekend én geliefd bij het grote publiek.
Met deze avond proberen we hierin verandering te brengen.
I.s.m. een aantal nachtvlinderkenners & NEC “De Vroente” heb je deze
nacht de kans om meer te leren over deze schitterende dieren.
Er zijn een aantal determinatiegidsen ter plaatse.
Er wordt gezorgd voor warme drank of iets fris.

Meebrengen: determinatiegids, loep, aangepaste kledij en laarzen
bij regenweer. Een warme trui kan nuttig zijn.


Inlichtingen en gids: Joris Pinseel (03/667.57.97)

13 juni 2011

13u00

Domein Cogels
“Landschapswandeling”
Kerk Essen-Hoek, Moerkantsebaan,

(17u00) Essen-Hoek

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

Meebrengen: aangepaste
eventueel een verrekijker.


kledij,

laarzen

bij

regenweer

Inlichtingen en gids: René Nelen (03/667.33.83)
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en

18 juni 2011

Gierzwaluwhappening

12u00

G.C. Oude Pastorij, Essendonk
(20u00) Essen-Centrum
Op deze dag ontvangt onze Gierzwaluwwerkgroep het bestuur en de leden
van GBN (GierzwaluwBescherming Nederland). De dag bestaat uit twee
delen: In de voormiddag gaat hun ledenvergadering door en die is enkel
bestemd voor de leden.
In de namiddag (vanaf 12.00 u.) is iedereen die met Gierzwaluwen bezig is
van harte welkom. Het programma bestaat uit een aantal presentaties, met
als sluitstuk een korte wandeling in het dorp langs verschillende
nestplaatsen van Gierzwaluwen.
Er is eten voorzien na de voordrachten, daarom is inschrijven noodzakelijk.
Iedereen is van harte welkom!
Het definitief programma zal pas enkele weken voor aanvang bekend zijn.
Wie interesse heeft dit te ontvangen stuurt een mail naar
redactie@noorderkempen.be voor meer info.


Inlichtingen én Inschrijving: Wim De Bock (tel. 03/667.49.19)

25 juni 2011

13u00

(15u30)

De Kalmthoutse Heide
“Grassen- en Schijngrassen”

Parking Zuid, Verbindingsstraat
Kalmthout

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

Meebrengen: loep, aangepaste kledij en laarzen bij regenweer.


Inlichtingen en gids: Joris Pinseel (03/667.57.97)
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26 juni 2011

De Bonte Klepper
“Feest”

12u00
(18u00)

Ieder lid van Natuurpunt Noorderkempen is van harte welkom op deze
feestviering. Meer info hierover vind je verder in deze “De Korhaan”.


Inlichtingen: Richard Vergaelen (014/72.51.42 (vanaf 17u))

8 juli 2011

Natuur in de buurt
“Gierzwaluwen”

20u00

Parking O.L.Vrouw, Nieuwstraat,
22u00 Essen
We schenken uitgebreid aandacht 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 niet aan de grens. 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)

31 juli 2011

Zeeland
“Steltlopers”

8u30

Parking Heuvelhal, Kapelstraat
(17u30) Essen


Inlichtingen én inschrijving: Herman Jacobs (03/677.35.98)
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6 augustus 2011
7 augustus 2011

8u00

Vlinders in de tuin
“Telweekend”

In elke Natuurpunt-tuin in
18u00 Essen & Kalmthout

27 augustus 2011

21u15
(0u30)



2de Nacht van de Nachtvlinder
Parking NEC, Putsesteenweg, 129
Kalmthout

Inlichtingen en gids: Joris Pinseel (03/667.57.97)

24 september 2011

9u00

Grenspark
“Dagtocht”
Nolsebaan x Huybergsebaan

(16u00) Essen-Wildert
Het thema van dit jaar: Ecologische verbindingszones.


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

24 september 2011 8u00

Marijnenvennen – Lisseven
“Beheerswerken”

Lissevenstraat
12u00 Kalmthout-Nieuwmoer


Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)

1 oktober 2011

8u00

Eurobirdwatch
“Trektelpost ‘Muggepiske”

Trektelpost ‘Muggepiske’
16u00 Verbindingsstraat, Kalmthout


Inlichtingen en gids: Herman Jacobs (03/677.35.98)
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Spycker 2011 staat bol van “natuur”
De Heemkundige Kring Essen brengt op paasmaandag 25 april 2011
e
opnieuw een nummer van haar tijdschrift, De Spycker uit. Dit wordt al de 68
uitgave. Het wordt weer een gevarieerd nummer met voor elck wat wils,
gebracht door een twaalftal auteurs.
Wie heel ver in het verleden wil graven, zal met plezier lezen over het prille
ontstaan van het ‘Hemelrijk’, gebracht door Jean Bastiaensen. Ook Pater L.
Vercammen zocht in de archieven naar de volkstelling van 1709 en vond
alle namen van de Essenaren van dat ogenblik. De auteurs Rudi Smout en
e
Leo Suykerbuyck gingen tot de 16 eeuw terug om de eerste bewoners te
achterhalen van het pand, dat nu het café van “Louise van ‘t Hoekske”
noemt, op de hoek van de Stationsstraat en de Nieuwstraat. Dat café
bestaat nu 100 jaar, een ideale aanleiding om de geschiedenis weer te
geven. Jan Suykerbuyk brengt de geschiedenis van het Transportbedrijf
Peeters met vroege anekdotes hoe alles ontstond. Roger Suykerbuyck
brengt hulde aan de motorcrosser van zijn dorp de Wildert, Jef Ribbens. Jef
was ‘ international’ en won grote wedstrijden. Kamiel Peeters verhaalt over
de periode dat Vlaamse studenten naar Canada tabak gingen plukken. Hij
was zelf één van de eersten, een boeiend relaas. Sommige Essenaren
hebben ver buiten onze landsgrenzen een boeiend leven gehad. Jef Van
Minsel was consul-generaal voor België in Gran Canarian. Wat hij
meemaakte vertelt Leo Suykerbuyck. Ook het leven van Carolien Peeters,
postmeesteres op de Wildert komt aan bod, gebracht door haar kleinzoon
Kristof Van Thill.
e

Maar speciaal in dit 68 nummer komt de natuur aan bod.
Philip Peeters, raadslid voor Groen! in Essen beschrijft de tuinen van het
Wildven op de Wildert. Het unieke ontwerp van deze tuin komt van Jacques
Wirtz, de belangrijkste tuinarchitect van België met referenties in Engeland,
waar hij tal van kasteeltuinen ontwierp. Het Wildven is zijn eerste ontwerp.
Maar de klap op de vuurpijl is dit jaar ongetwijfeld het artikel van Joris
Pinseel over de verdwenen flora in Essen. Een bijzonder boeiend artikel dat
zelfs teruggaat tot de ijstijden om de huidige vegetatie te kunnen verklaren.
Het is ook rijk geïllustreerd met foto’s in kleur.
De Korhaan nr. 2 / april 2011
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De redactie van De Spycker aarzelde niet om, tegen de traditie in,
kleurenfoto’s in dit nummer te brengen, speciaal voor zijn artikel. Het artikel
gaat dieper in op de aanwezige vegetatie in het Essense landschap. Het
werd een boeiende zoektocht naar de toen aanwezige wilde planten en o.a.
hun relatie tot de toenmalige bewoners. Het werd duidelijk dat ons
de
landschap er heel anders uitzag dan nu. De 18 eeuw is het voorlopige
ste
eindpunt van de zoektocht. De volgende periode tot de 21 eeuw, wordt in
een andere jaargang van De Spycker behandeld.
Beide bijdrages zijn een echte aanrader voor wie zich interesseert in natuur.
Zoals de twee voorgaande nummers van De Spycker ziet het er nu al naar
e
uit dat ook deze 68 uitgave, vooral door het artikel over de vegetatie in
Essen, een ‘collectors-item’ zal worden. Ook de twee vorige edities van De
Spycker waren al na vijf maanden volledig uitverkocht. Het nummer voor dit
jaar is verkrijgbaar vanaf paasmaandag 10.30 u. in het gemeentehuis van
Essen, waar ook de voorstelling van dit nummer zal plaatsgrijpen. Joris was
bereid een voorstelling te geven over het onderwerp dat hij in dat nummer
brengt, “De evolutie van de flora in Essen”.
Iedereen is welkom om naar de voorstelling van De Spycker te komen kijken
en luisteren. De voordracht tracht zowel een overzicht te geven van het
verleden als van de huidige toestand. Beelden van tal van mooie planten
passeren de revue … planten die we zouden moeten koesteren.
Een aanrader en een unieke kans om De Spycker met de verschillende
boeiende bijdrages te pakken te krijgen. Mis ze niet!
Nadien zijn De Spyckers nog verkrijgbaar op de gewone werkdagen in het
Heemhuis en op het VVV-kantoor vlakbij De Kiekenhoeve aan de
Moerkantsebaan. Ondanks de kleurenfoto’s behouden we de prijs op 15
euro voor een nummer, dat 208 bladzijden bevat.
De hoofdredacteur van De Spycker
Guy Van den Broek
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Koninklijke Heemkundige Kring Essen vzw
Moerkantsebaan 48
2910 Essen
Tel. 03/667-73-90
e-mail: heemhuis@skynet.be

Essen, postdatum
Geachte heer, mevrouw,
Op 2de Paasdag, 25 april, wordt in de raadzaal van het gemeentehuis
het jaarboek De Spycker van de Koninklijke Heemkundige Kring
Essen gepresenteerd. Het gaat al om het 68ste jaarboek.
Om 10.30 uur start de presentatie.
Het programma ziet er als volgt uit:
Inleiding door Jan Suykerbuyk (voorzitter).
Toelichting bij De Spycker 2011 door Guy Van den Broek
(hoofdredacteur).
Auteur Joris Pinseel geeft een voorstelling bij zijn artikel ”Essen …
groene parel. Evolutie van de flora van Essen tot de 18de eeuw”,
gevolgd door een receptie.
Wij nodigen u graag uit om deze presentatie bij te wonen.
Met vriendelijke groet
Jan Suykerbuyk
voorzitter
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Pagina 13

Quizzen met Natuurpunt Noorderkempen
Deze quizzen worden in seizoen 2010-2011 gespeeld
de

10 september 2010
3 oktober 2010
22 oktober 2010
4 februari 2011
18 maart 2011

Quiz Heidebloem
Quiz Groten Toer Joggers
Bosquiz ANB
Quiz Wij aan de Grens
Quiz GABENCO

17 plaats
de
5 plaats
de
10 plaats
de
9 plaats
de
14 plaats

8 april 2011
29 april 2011
6 mei 2011

Quiz ACK
Quiz KAV
Quiz VIVA-SVV

Kalmthout-Gitok
Essen-Statie
Essen-Volkshuis

Inlichtingen: Dirk Vilijn (tel. 03/667.47.96)

Natuurpunt zoekt vrijwilligers
Alle bestuursleden van Natuurpunt Noorderkempen zijn natuurliefhebbers
die deze taak vrijwillig uitvoeren … “De Korhaan” opstellen, verzendklaar
maken, ronddelen bij de leden, natuurwandelingen voorbereiden en
begeleiden, vergaderingen volgen op gemeentelijk niveau, acties
ondersteunen, beheerswerken, inventarisaties, …
Soms een lange lijst en soms zouden we hiervoor andere, enthousiaste
natuurliefhebbers willen inschakelen om de taken meer te verdelen, zodat
iedereen een beetje meer “ademruimte” krijgt om te kunnen werken.
Zo zoeken we bv. enkele liefhebbers om de actie “Behaag je landschap” in
het najaar te ondersteunen. Deze actie gaat i.s.m. Natuurpunt door in
Kalmthout. Ook personen die nog willen deelnemen aan de geplande
beheerswerken in Stappersven, Spijkerbroekje en Wildertse Duintjes zijn
nog steeds van harte welkom.
Vele handen maken licht werk !!
Wie zich geroepen voelt om mee te werken, stuurt een mail naar
redactie@noorderkempen.be met vermelding van je voorkeur.
De Korhaan nr. 2 / april 2011
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Paddenstoelen in de Noorderkempen
Inleiding
In 1979 startten een aantal leden van de toenmalige natuurvereniging “De
Wielewaal” met een gestandaardiseerde inventarisatie van de biodiversiteit
van Essen en Kalmthout. Momenteel zetten enkele leden van de
natuurvereniging “Natuurpunt Noorderkempen” deze zoektocht verder.
Elke vondst van een plant, dier (vogels, zoogdieren, vlinders, herpetofauna,
…) of paddenstoel werd genoteerd. De locatie (km²) waarin alles gevonden
werd, werd ook opgenomen in de database. Elke km² heeft een nationaal
locatienummer (IFBL-nummer) zodat elke vondst ook door andere, in België
actieve natuurliefhebbers, kan gelokaliseerd worden.
Zo weten we dat er in de periode 1985-2010 niet minder dan 674
verschillende soorten paddenstoelen werden aangetroffen op het
grondgebied van Essen.
Het merendeel van de vondsten staat op naam van Koen Verschoore, actief
binnen de vereniging sinds de jaren ’70. Hij speurde vooral de bossen van
Horendonk en Wildert af, op zoek naar zwammen. Ook de lijst van de
Kalmthoutse Heide wordt nog regelmatig aangevuld, dit vooral onder impuls
van Hedwig Lauriks. In gans België komen circa 4000 soorten voor.
Paddenstoelencursus
Om de geïnteresseerde natuurliefhebber wegwijs te maken in de
ingewikkelde wereld van de paddenstoel organiseerde Natuurpunt
Noorderkempen al een aantal paddenstoelencursussen.
In het najaar van 2011 richten we weer een Paddenstoelencursus in. Dit jaar
leggen we de nadruk op determineren in het open veld. We onderzoeken
enkele interessante plaatsen in Essen en Kalmthout.
A.d.h.v. een eenvoudige determinatiegids worden de deelnemers wegwijs
gemaakt. Ze leren hoe ze met bepaalde kenmerken kunnen komen tot de
juiste naam. Uiteraard starten we met een aantal eenvoudige soorten om
dan verder op te bouwen naar de iets moeilijkere. Vaak liggen de verschillen
in kleine details.
Zowel in de Horendonkse Bossen, de Wildertse Duintjes als in Domein
Boterbergen-Stappersven worden de deelnemers gegidst door plaatselijke
gidsen. Hans Vermeulen, paddenstoelenexpert van Natuurpunt Educatie
staat in voor de cursus en de deskundige leiding.
Uiteraard worden de aangetroffen soorten toegevoegd aan de reeds
bestaande database. Hopelijk vinden we nieuwe soorten.
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10 september 2011

24 september 2011

15 oktober 2011

29 oktober 2011

9u00

Paddenstoelencursus - les 1
Kerk Horendonk, Dreveneind,
(12u00) Essen-Horendonk
9u00

Paddenstoelencursus - les 2
Parking "De Ster",
(12u00) Verbindingsstraat, Kalmthout
9u00

Paddenstoelencursus - les 3
Parking "De Ster",
(12u00) Verbindingsstraat, Kalmthout
9u00

Paddenstoelencursus - les 4
Parking Wildertse Duintjes,
(12u00) Essen-Wildert

Cursus “Paddenstoelen in de Noorderkempen”
4 praktijkwandelingen (met gids)
Inschrijvingsgeld: €12
Determinatiegids is apart aan te kopen.
Inschrijven is noodzakelijk en kan door storting van €12 op rekeningnummer
BE590-0000-4153-8026 van Natuurpunt Noorderkempen met vermelding
van Cursus “Paddenstoelen in de Noorderkempen” en “naam v/d
deelnemer(s)”.
Er worden maximaal 20 deelnemers toegelaten.
Meer informatie te bekomen bij:
redactie@noorderkempen.be
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Verschijnen en verdwijnen
Elk jaar worden er nieuwe soorten ontdekt binnen de grenzen van onze
Afdeling. Dit niet alleen door verschuivingen binnen het verspreidingsareaal
van de zwam, maar ook door uitbreiding van eigen kennis door studie. Zo
werd in 2008 de Grote trechterzwam voor het eerst in Essen vastgesteld; dit
tot grote vreugde van Wim Veraghtert (de cursusleider).
Naast Koen en Hedwig zijn momenteel meerdere personen actief rond
“paddenstoelen”, zodat de soortenlijst toeneemt. Jammer genoeg moeten
we ook vaststellen dat er soorten verdwijnen. Zo wordt bv. de
Weidechampignon nog zelden aangetroffen omdat heel wat weilanden
momenteel overbemest zijn. Bij overvloedige bemesting wordt de bodem te
giftig om een goede ontwikkeling van de zwamvlok toe te laten. Maar even
belangrijk voor de enorme achteruitgang van de Weidechampignon is het
verdwijnen van weilanden met ‘kwalitatieve uitwerpselen’ van runderen en
vooral paarden. Door de industriële voeding die runderen toegediend
krijgen, bevatten de uitwerpselen te weinig plantaardige resten. Bijgevolg
verdwijnen paddenstoelen die het moeten hebben van zulke uitwerpselen.
Een soortgelijk ‘verdwijnscenario’ geldt voor de Hanenkam of Cantharel.
Deze eens veelvuldig voorkomende zwam in de Wildertse Duintjes is hier
quasi volledig verdwenen door de ‘illegale’ pluk; de Hanenkam is
beschermd! … maar toch zijn er ‘culinaire paddenstoelliefhebbers’ die hier
hun voeten aan vegen. Voor deze soort geldt eveneens de tussenkomst van
de mens als oorzaak van hun verdwijnen.
Inktviszwam
Voor deze soort geldt juist het tegenovergestelde. Door (onbewust) ingrijpen
van de mens verspreidde deze soort zich over grote delen van de wereld.
ste
In 2008 werd voor de 1 maal een Inktviszwam in de regio gevonden. Deze
indrukwekkende zwam werd vanuit Australië toevallig in Europa ingevoerd.
Vanuit Frankrijk kwam deze soort via de Vogezen in Duitsland terecht. Van
hieruit verspreidde hij zich verder in West-Europa. De meest noordelijke
vindplaatsen bevinden zich momenteel in Denemarken.
ste
De soort komt al langer in Vlaanderen voor, maar in 2008 werd hier een 1
vondst geregistreerd in een tuin in Kalmthout. De zwammen groeien in loofen naaldbossen. Ze verspreiden, evenals de Stinkzwam, een sterke aas- of
mestgeur. Hiermee lokken ze vliegen aan die instaan voor de verspreiding
van de sporen.
Intrigerend
De studie van paddenstoelen is een zeer intrigerende bezigheid. Het ganse
jaar rond kun je zwammen aantreffen in je omgeving … bossen, weilanden,
tuinen, wegbermen, … Ook tijdens de winter groeien er paddenstoelen.
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Degelijke determinatiegidsen, een aantal goede fotoboeken, een loep en
een goed waarnemingsvermogen helpen je al flink op weg. Wil je echter nog
meer te weten komen, moet je beschikken over een binoculair.
Te rade gaan bij een kenner, kan je ook helpen.
Meer info over de werking van Natuurpunt Noorderkempen te verkrijgen bij
redactie@noorderkempen.be

Inktviszwam, 2008
Turfvaartlaan, Kalmthout
© Dirk Vilijn
Joris Pinseel
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Het Stappersven buffert overvloedig regenwater

© Steven De Saeger (Natuurpunt Noorderkempen)
Wegens een extreem nat najaar en daaropvolgend een natte winter met
verschillende neerslagpieken, ijs en sneeuw traden in gans Vlaanderen
waterlopen en drainagegrachten buiten hun bedding. Grote hoeveelheden
overtollig water werd opgevangen in waterbekkens maar ook in
natuurgebieden. Ook in het natuurgebied Stappersven steeg het waterpeil.
Door de toegenomen afvoer vanuit het ven zelf werden heel wat naalden en
bladafval meegesleurd en verstopten de duikers van enkele
drainagegrachten in het deelgebied Boterbergen. Ten gevolg stonden
sommige delen van het pas opengestelde wandelpad Bosbes onder water.
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Het ruimen en vrijmaken van de afvoerbuizen was bijzonder lastig.
Sommige duikers bevonden zich op meer dan 1,5m diepte. Dit is een erfenis
de
uit de 19 eeuw toen de vage gronden opgeplant werden met Grove den
(voor mijnhout) en er diep moest ontwaterd worden. Door greppels te
graven en het plantbed op te hogen kwamen de ruggen droog en zo
ontstond een rabattensysteem.
Dankzij de bufferfunctie van het Stappersven, bleven lager gelegen
gebieden (o.a. landbouw- en woonzones) gespaard van wateroverlast. Dit
staat eveneens uitvoerig beschreven als dusdanig in het ‘Deelbekkenplan
Kleine AA’ van de Provincie Antwerpen. Het beheerteam nam ondertussen
de nodige stappen om de wandelpaden zo snel mogelijk opnieuw beter
toegankelijk te maken door het overtollige water heel geleidelijk te laten
afvloeien. Mits een goed paar wandelschoenen of laarzen bleef het gebied,
niet tegenstaande de plas-dras, goed toegankelijk doch wat avontuurlijker.
De waterhuishouding wordt in het Stappersven goed opgevolgd door het
lokale beheerteam van Natuurpunt Noorderkempen. Uitvoerig onderzoek zal
uitwijzen hoe het water best te leiden in de toekomst en waar mogelijkheden
voor natuurherstel zich voordoen. Op die manier worden ongewenste
situaties in de toekomst vermeden.
Beheerteam Natuurpunt Noorderkempen

Vera Warmoeskerken
Schooldreef, 2
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.51.41
CDV nr. 26956
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Resistentie
Inleiding
Een bestrijdingsmiddel heeft jarenlang efficiënt gewerkt, maar de laatste tijd
lijkt het wel of het bestrijdingsmiddel het laat afweten. Zelfs twee keer
spuiten helpt nauwelijks. Wat kan er dan aan de hand zijn? De kans is niet
denkbeeldig dat er een resistentie is ontstaan waarbij de belager ongevoelig
geworden is voor dit middel.
Vooral de laatste tien jaar steekt resistentie in land- en tuinbouw steeds
vaker de kop op. Ook de liefhebber wordt er niet van gespaard. Insecten,
schimmels en onkruiden lijken over wapens te beschikken die de werking
van een bestrijdingsmiddel sterk verminderen. Als je eenmaal met een
immune plaag geconfronteerd wordt, raak je er niet meer van af en op het
moment dat je merkt dat een middel slechter werkt, loop je al achter de
feiten aan.
Hoe ontstaat resistentie?
Als een bestrijdingsmiddel wordt toegepast, leggen de exemplaren van een
belager, die gevoelig zijn voor het middel, het loodje. Ongevoelige
exemplaren blijven in leven en planten zich voort. Als deze selectie maar
lang genoeg duurt en op dezelfde manier voortgaat, krijgen de ongevoelige
exemplaren de overhand: de ziekte of plaag wordt dan resistent of immuun.
Hoe hoger het percentage doding, hoe groter de kans dat alleen de
ongevoelige individuen over¬blijven en hoe ongelijker de verhoudingen
tussen beide typen komen te liggen. We hebben dit voor een groot deel zelf
in de hand door de keuze van het middel (hoe specifiek werkt het, hoe lang
werkt het, enz.) en de manier waarop we het toepassen (hoe vaak en hoe
effectief.) Daarnaast zorgen verschillen in erfelijke eigenschap¬pen, in het
aantal nakomelingen of in het aantal generaties per jaar ervoor dat de ene
ziekte of plaag sneller resistent wordt dan de andere.
Rupsen lusten graag een groen blaadje in de sier- en moestuin.
Is resistentie te voorkomen?I
De kans op resistentieontwikkeling is de laatste jaren sterk gestegen.
Veelvuldig gebruik van dezelfde bestrijdingsmiddelen verhoogt het risico.
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Het is wel mogelijk maatregelen te nemen die resistentie zo veel mogelijk
voorkomen want dit is de enige oplossing. Het gaandeweg uitsterven van
een al aanwezige resistentie komt maar zelden voor. “Eens resistent, altijd
resistent!"
In grote lijnen zijn er vier methoden beschikbaar die problemen helpen
voorkomen:
• Wees zoveel mogelijk ziekten en plagen vóór door bijvoorbeeld min¬der
gevoelige gewassen te telen.
• Spuit niet wanneer er andere middelen dan chemische, voorhanden zijn.
• Wissel een bestrijdingsmiddel af met middelen die op een andere manier
resistentie veroorzaken (uit een andere zogenaamde resistentiegroep.)
• De weersomstandigheden voor, tijdens en na een bespuiting hebben een
grote invloed op het uiteindelijke effect van de bespuiting. Dit heeft enerzijds
te maken met de werking van het middel en anderzijds met de invloed van
het weer op ziekte, plaag en plant. Door rekening te houden met de
weersomstandigheden kan het effect van een bespuiting worden verbeterd.
De werking van een bestrijdingsmiddel hangt in belangrijke mate af van de
temperatuur en de luchtvochtigheid tijdens een bespuiting. Daarnaast wordt
de werking van een middel bepaald door de groei van zowel de plant als de
te bestrijden parasiet. Omdat er verschillende soorten bestrijdingsmiddelen
zijn, verschillen ook de optimale weersomstandigheden voor een bespuiting.
De grootste risico's liggen bij ziekten en plagen die worden bestreden door
veelvuldig te spuiten met specifiek werkende middelen. Dat zijn bijvoorbeeld
ziekten als meeldauw, grauwe schimmel, schurft en de plagen spint en
bladluis. Specifieke middelen werken specifiek op één mechanisme van de
plaag of ziekte.
Bladluizen als een veel voorkomende plaag.
Middelen afwisselen
Voor de bestrijding van meeldauw kan worden gekozen uit de toegelaten
middelen. Bijvoorbeeld specifieke middelen, die op één mechanisme van de
schimmel inwerken. De schimmel kan zich daar gemakkelijk aan
aan¬passen, zodat snel resistentie ontstaat. Het is daarom raadzaam deze
af te wisselen met een middel uit een andere groep, telkens wan¬neer een
middel uit één groep drie of vier keer is toegepast.
Als er toch resistentie ontstaat?
Goede voorzorgsmaatregelen vormen geen garantie dat er geen resistentie
ontstaat. Treedt het toch op, gebruik het middel dan niet meer. Ga niet, nog
meer spuiten, dat helpt op korte termijn misschien even maar verergert de
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resistentie op langere termijn. Moet er chemisch ingegrepen worden,
gebruik dan middelen uit andere groepen.
Is het wel resistentie?
Het is absoluut noodzakelijk correct vast te stellen of het echt om resistentie
gaat. Een slechtere werking kan ook gemakkelijk ontstaan door bijvoorbeeld
een verkeerde dosering, een ongelukkig bespuitingtijdstip of een gebrekkige
spuittechniek. Noteer bij elke bespuiting objectieve gegevens in een
‘spuitboekje’. Datum, weertype, gebruikt middel, dosering enz. kan je daarin
noteren. Deze gegevens kan je later gebruiken om het volgende jaar een
ander middel toe te passen. Noteer ook of het middel effectief werkte en op
welke termijn. Uw registratiegegevens geven hierbij een objectievere
houvast. Daaruit is te halen wanneer en hoe vaak een middel is toegepast,
of een middel continu is gebruikt of in afwisseling met andere middelen en
welk effect het middel op de parasiet of plant had.
Rik De Backer

Klimaatverandering stoppen?
Doe het zelf en verdien er geld mee !
De gevolgen van de klimaatverandering zijn nu al zichtbaar in onze natuur.
Trekvogels komen vroeger in het voorjaar terug, zuidelijke soorten leven
steeds meer naar het noorden. De impact van die opwarming zal
grootschalig en negatief zijn voor onze natuur. Dat is de reden waarom het
tegengaan van die klimaatverandering voor Natuurpunt een belangrijk
thema is.
Allemaal samen kunnen we onze eigen impact op het klimaat beperken. In
de eerste plaats door energie te besparen en door de energie die we
verbruiken te halen uit een duurzame productie. Wie rondkijkt in ons
Vlaamse landschap zal merken dat wind- en zonne-energie aan een flinke
opmars bezig zijn. Maar als we de strijd tegen de klimaatverandering echt
willen aangaan, zal de wereldwijde omschakeling naar hernieuwbare
energie nog veel sneller moeten gebeuren.
Natuurpunt wil ook jou overtuigen om te kiezen voor duurzame energie. We
lanceerden samen met Linea Trovata het project ‘Zonnen voor meer
natuur’. Voor gezinswoningen werkten we aan een sterk aanbod voor de
installatie van zonnepanelen met een scherpe prijs, een goede service en
de garantie dat er degelijk materiaal wordt gebruikt.
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Elke verkochte installatie levert bovendien een bonus op waarmee
Natuurpunt nieuwe natuurgebieden koopt en bestaande uitbreidt. Sinds de
start van de actie hebben al 750 gezinnen zonnepanelen op hun woning
geplaatst. Bovendien is het plaatsen van zonnepanelen een erg rendabele
investering, vooral door de forse prijsdaling van de panelen en een
stimulerend subsidiesysteem van de overheid.
Behalve die gezinswoningen zijn er natuurlijk nog heel veel andere
gebouwen met daken die bruikbaar zijn om zonnepanelen te plaatsen. Als
het grote daken zijn – meer dan 200m² plat dak of 90m² zuidelijk gericht
schuin dak - is de investering zeer hoog. Hiervoor hebben Natuurpunt en
Linea Trovata een sterk aanbod met het project ‘grote daken’. Als je als
eigenaar bereidt bent om een dak voor een periode van 25 jaar te verhuren,
om er een grote zonne-installatie op te laten installeren en exploiteren, is dit
iets voor jou. Door de vergoedingen hieraan gekoppeld is deze manier van
werken interessant op financieel vlak.
Alle ‘grote’ daken kunnen hiervoor in aanmerking komen: scholen,
jeugdlokalen,
bedrijven,
boerderijen,
parochiezalen,
sporthallen,
zwembaden, loodsen, enz.
Alle
informatie
over
dit
www.natuurpunt.be/zonnen.

project

is

terug

te

vinden

Meer inlichtingen op 0478-95 71 70.

Drankenhandel
Van Oevelen
Moerkantsebaan, 47a
2910 Essen
Tel. 03/235.61.32
maandag & woensdag tot vrijdag
09u00 - 12u30 & 13u30 - 18u00
zaterdag van 09u00 - 17u00
zondag van 09u30 - 12u30
dinsdag en feestdagen gesloten
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SOS Landschap
De eerste landbouwers ontgonnen meer dan 5000 jaar geleden de
oerbossen op de Gooikse hellingen. Verschillende volkeren en culturen
volgden elkaar op tijdens eeuwen van noeste arbeid. Alles ging op het
ritme van de seizoenen en de stapjes vooruit op de ladder van de
vooruitgang waren zeer klein. De stenen werktuigen maakten plaats
voor gereedschappen in ijzer. De Romeinen brachten een nieuwe
bestuurlijke orde, nieuwe wegen, nieuwe technologieën en een nieuw
landschap. De Romeinen vertrokken, het landschap werd bos. De
Franken kwamen, ontgonnen opnieuw het land en stichtten
nederzettingen. Langzaamaan ontwikkelde het landschap zich op
hetzelfde trage ritme als dat van de dorpen en steden. Tot ver in de 19de
eeuw veranderde er heel erg weinig op het platteland. De gerstepap
smaakte hetzelfde als de pap van tien eeuwen daarvoor en de boer
boerde verder met de vette Pajotse klei aan zijn botten en aan die van
zijn kinderen en kleinkinderen.
Vandaag eten bijzonder weinig mensen nog gort. U mag het mij vertellen als
u nog gerstepap eet. We eten zelfs weinig brood. Terwijl een gezonde
Gooikenaar een eeuw geleden nog 800 gram brood per dag at, is dat nu
minder dan 100 gram. We eten wel meer boterkoeken, croissants en
chocoladebroodjes. En de boer met klei aan zijn laarzen ruimt plaats voor
niet-boerende niet-Pajotten. Inwijkelingen, zoals ik er een ben.
Als Kempenzoon kocht ik 6 jaar geleden een woning op de flanken van de
Kesterheide. Veel te duur, zonder badkamer en met een gastank in den hof.
Maar; heerlijk mooi gelegen in een leuk straatje-met-perenboom-in-de-wei,
een groen parkje verderop langs een holle weg en schaapjes daarachter.
Net zoals dat gaat met ontwikkelingen, ontwikkelde zich ook dat straatje. De
perenboom is ondertussen gesneuveld (samen met twee machtige
zomereiken die al 150 jaar op den Hogenberg de wacht hielden). De grote
geheimzinnige tuin ruimde plaats voor serviceflats. De Holle Weg is nu
Helemaal Weg, óf beplant met zwarte plastiek. En waar de schaapjes
graasden staan nu 20 villa’s met zicht op de Kesterheide.
Niet getreurd, er is plaats genoeg. Maar de snelheid waarmee onze
ruimtelijke ontwikkelingen vandaag plaats hebben is niet langer meer de
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snelheid van de trage, autonome ontwikkelingen waarmee we gedurende
5000 jaar onszelf en onze leefomgeving in evenwicht hielden. Op de tijd dat
ik mijn nieuwe, bescheiden woning nog eens niet half gerenoveerd heb, is
mijn straatje niet meer te herkennen. Vandaag moet het snel, groot,
rendabeler, rationeler. Daar is op zich niks mis mee, als dat tenminste past
in een evenwicht waar iedereen beter van wordt.
Neem nu de Gooikse ruilverkaveling.
Daarin worden alle landbouwgronden in Gooik herverdeeld onder de
landbouwers. Bedoeling is om door het vergroten van de percelen, het
aanleggen van nieuwe wegen en het groeperen van percelen te komen tot
een grootschaliger landbouwmodel. Met het idee van rationaliseren van
onze landbouwgrond is niks mis mee. Uiteraard is het interessant om als
bedrijfsleider-landbouwer mooi geordende percelen rond de bedrijfszetel te
kunnen bewerken. Geen lastige hoeken meer, niet teveel keren en draaien
met ploegen en dorsers, geen gezeul met melkvee over en weer naar de
stal. De verzuchtingen van onze familieboer zijn begrijpbaar in een tijd
waarin een liter melk met verlies wordt verkocht. Het is moeilijk te begrijpen
dat onze boeren in de rijkste regio van Europa en op de vruchtbaarste
bodem van Europa met hun producten moeten leuren en met verlies moeten
produceren. De prijsbepaling van melk en vlees gebeurt nu eenmaal niet in
het Pajottenland, maar in een Europese context. Melk en vlees worden
ergens anders veel goedkoper geproduceerd, en dáár worden de prijzen
bepaald.
Wat gaat een ruilverkaveling onze familiale boerengezinnen opleveren? Niet
veel, zegt zelfs de Vlaamse Landmaatschappij. Een beetje. En ook de
prijzen voor landbouwproducten op de Europese markt zullen door de
Gooikse ruilverkaveling niet stijgen. Hoogstens geniet de boer wat meer
werkgemak, wat minder over-en-weer gerij. Volgens de enquêtes blijkt de
Gooikse boer vooral daar enig soelaas te verwachten van een mogelijke
ruilverkaveling.
Schattingen die gebaseerd zijn op de laatste ruilverkavelingen in
Vlaanderen gaan uit van een kostprijs van 25 miljoen € voor de
ruilverkaveling in Gooik. De Vlaamse Landmaatschappij schat de
meeropbrengst voor de boer op mogelijk … €60 per ha per jaar. Is een
investering met als eerste doelstelling “het verhogen van de
landbouwrendabiliteit” geloofwaardig als ze een terugverdientijd heeft van
pakweg … 100 jaar? De eigenaars betalen een deeltje, maar de
gemeenschap hoest de grote bedragen op. Zo kan elk Gooiks gezin
gemiddeld tot € 2000 bijdragen.
Maar mogelijk nog ingrijpender dan de centen is de maatschappelijke kost.
Ruilverkavelen is ook ons machtige, beroemde, gevierde Breugellandschap
uitkleden tot op z’n vel. Ruilverkavelen is het rooien van bomen en
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haagkanten en ze “vervangen” door jong plantgoed langs openbare wegen
waar ze door de gemeente moeten onderhouden worden. Ruilverkavelen is
het scheiden van de historische fijnmazige verwevenheid van landbouw,
natuur en erfgoed. Ruilverkavelen is het kiezen voor rationalisatie zonder
dat er nagedacht wordt over ándere manieren om een beter inkomen te
genereren voor onze boerenfamilies. De vraag die niét gesteld wordt: is
rationaliseren wel het beste antwoord op de malaise in de sector?
Is er dan niks goed aan ruilverkavelen? Toch wel. Er is het gebruiksgemak.
Er wordt nagedacht over de erosieproblematiek, want met elke onweersbui
verdwijnen honderden tonnen vruchtbare leem in de beken en riolen van
Gooik. Er worden ongebruikte trage wegen officieel afgeschaft, wat meer
juridische zekerheid brengt voor de eigenaar van het perceel. Er wordt
gepoogd om elk perceel aan een openbare weg te laten grenzen.
Maar wegen die baten op tegen de impact op ons landschap, tegen het
verlies aan natuurwaarden, tegen de niet in te schatten gevolgen voor de
identiteit van ons Pajottenland?
Er zijn nochtans andere mogelijkheden. Waarom doen onze landbouwers
niet mee met de VLM-beheerovereenkomsten als extraatje? Er zijn 50
verschillende beheerovereenkomsten waarbij tot meer dan 1500 €/ha
uitgekeerd wordt voor milieuvriendelijk beheer. Het onderhoud van een heg
rond een hectare weiland levert bijvoorbeeld jaarlijks 600 € op. Tien keer
meer dan het profijt van de ruilverkaveling. Nochtans zijn de landbouwers in
het Pajottenland niet echt wild van zo’n beheerpakketten. Misschien zou de
Vlaamse Landmaatschappij en de landbouworganisaties hierop meer
kunnen inzetten?
Zou onze boer niet meer baat hebben bij een betere afzet van zijn
kwaliteitsproducten, of het beter vermarkten van afgeleide producten? In
elke supermarkt staan ze: de olijfhouten kraampjes met fijne vleeswaren uit
de Ardêche of de notensaucisse uit de Provence. Maar waren wij dan geen
Hespendrogers? Kunnen onze boeren en ambachtslui geen heerlijke
Pajotse worsten draaien, hesp of kaas? Gelukkig zien we steeds meer
initiatieven die de kwaliteitsproducten van onze eigen boeren op de markt
brengen; meer en meer warenhuizen bijvoorbeeld bieden (een klein beetje)
streekproducten aan. Of boerenmarkten, of thuisverkoop op de boerderij, of
een hoeveslagerij. Maar de weg is nog lekker lang.
En waarom niet méér doen met het toeristisch potentieel van onze regio, in
de rijke achtertuin van de Europese hoofdstad? Het West-Vlaamse
Heuvelland kiest resoluut de kar van zijn landschapskwaliteiten en speelt
zijn toeristische troeven helemaal uit.
Resultaat: tienduizenden overnachtingen per jaar, voor een deel op actieve
boerderijen (en terzijde; bijna alle landbouwers tekenen in op de
beheerovereenkomsten met VLM). Met de troeven Breugel, het Belgisch
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trekpaard, Gaasbeek, onze rijke traditie aan bieren, en - waarom niet - de
Kesterheide moet zoiets ook lukken.
Met ons landschap is zoveel meer te doen dan het peperdure
ruilverkavelen. In weinig regio’s komen landbouw, cultureel erfgoed,
landschap en natuur zo dicht bij elkaar als hier in Gooik. Ons landschap -op
10 km van Brussel - is een fantastische troef die we kunnen uitspelen.
Allemaal samen kunnen we (veel) beter worden van een brede en
onbevooroordeelde kijk op dat geschenk uit het verleden. Zoveel sectoren in de eerste plaats de belangrijkste partner van het landschap; de
familielandbouw - kunnen profiteren van de potenties die ons kleinschalig,
traditioneel landschap te bieden heeft. Maar dan moeten we wel de
mogelijkheid krijgen om keuzes te kúnnen maken.
Momenteel loopt het nuttigheidsonderzoek over de ruilverkaveling in Gooik.
Er is nog niks beslist. Het is aan de minister om te beslissen of er een
breedgedragen wenselijkheid is voor de ruilverkaveling. Wat de uitkomst
ook is; ons landschap verandert op het ritme van de beslissingen die wij
nemen. Dat is al 5000 jaar zo. We kunnen vandaag kiezen voor een
blitsversie die ontstaat op de tekentafel, of we kunnen kiezen voor een trage
versie die vertrekt van de troeven op het terrein.
Wat de beste versie is weet ik niet, maar ik ben in elk geval bezorgd. Het zal
wel mijn zandige afkomst zijn; in de Zuiderkempen hébben we gewoon niet
van die schitterende landbouwlandschappen om te koesteren. En –
toegegeven: ik heb toch wel een lichte voorkeur voor één van de twee
versies.
Ik hoop dat u- als lezer van dit blad - dan toch minstens mijn bezorgdheid
deelt…
Bart Van Camp
Landschapsdeskundige in het Pajottenland - Gooik
N.v.d.r.
Verschillende argumenten die Bart aanhaalt waren eveneens van
toepassing op onze regio. In de jaren ’80 van de vorige eeuw werd ons
eeuwenoud Kempens landschap bruusk op de schop genomen met alle
‘negatieve’ invloeden van dien op het landschap in Essen en Kalmthout. Dat
was toen, de jaren ’80 met de visie van ‘prioriteit van de landbouw’.
Landschap en natuur was toen nog zwaar ondergeschikt aan die
landsbouw. Ondertussen weten we wat die ruilverkaveling ons landschap
heeft gekost … grotere percelen, minder houtkanten, minder knotbomen,
minder bomenrijen, … minder “landschap” en … het gaat na 30 jaar
onverminderd voort. Je zou ondertussen toch denken dat men in bepaalde
middens ‘anders’ heeft leren denken. Blijkbaar niet !!!
Zie o.a. volgend artikel.
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Herziening RSV ten koste van
open ruimte en natuur
Vorige maand bekrachtigde het Vlaams parlement de tussentijdse
herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Er lag daarbij
een zeer onevenwichtige oefening voor. Aan de ene zijde werd vastgesteld
dat er - in uitvoering van de ruimtebalans - een enorme achterstand werd
opgelopen voor natuur en bos. Aan de andere zijde voorziet de herziening
wel meer ontwikkelingsmogelijkheden voor harde activiteiten. Naast meer
ruimte voor bedrijventerreinen (ook in het buitengebied), gaf het parlement
haar akkoord voor een tiental missing links in het wegennet en
uitbreidingsmogelijkheden voor motorcrossterreinen.
De milieubeweging steekt niet onder stoelen of banken dat dit slecht nieuws
is voor de ruimtelijke inrichting van Vlaanderen, die nu reeds problematisch
is en waar vele bestaande bedrijventerreinen er nog on(der)benut bijliggen.
De herziening werkt de ruimtelijke wanorde enkel in de hand en
denkoefeningen hoe het beter kan, worden opnieuw vooruit geschoven.
Eind vorig jaar werd de start gegeven voor wat de opvolger van het RSV
moet worden: het Ruimtelijk Beleidsplan Vlaanderen. Indien ook dit plan niet
de ambitie heeft om op korte termijn een duurzame en daadkrachtige
trendbreuk te realiseren, zullen we in 2050 enkel kunnen vaststellen dat er
ons in Vlaanderen nog amper open ruimte rest.
Natuurpunt
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Late waarnemingen van Gierzwaluwen in Essen
Met late waarnemingen bedoel ik natuurlijk niet laat op de dag, maar wel
laat in het broedseizoen, nl. in de maanden augustus en september.
Hoewel, een gierzwaluw gaat ook nog vrij laat, als het al duister geworden
is, nog om voedsel voor zijn jongen.
Gierzwaluwen verlaten ons, ongeacht het weer (mooi of niet) eind juli, begin
augustus. Zelfs een mooie nazomer kan hen niet overtuigen! Waarom
blijven ze hier niet wat rondhangen, waarom zo haastig vertrekken? Het is
zo één van die fenomenen waar we waarschijnlijk nooit een antwoord op
zullen krijgen. Gierzwaluwen die nog jongen te verzorgen hebben doen dit
wel met de grootste toewijding.
Dat blijkt uit de volgende waarnemingen die ik samen Réné Nelen heb
gedaan.
We zijn allebei gepassioneerd door deze vogels en kunnen er als het ware
niet genoeg van krijgen. Kort samengevat … een beetje zot van “Apus”. We
willen zo lang mogelijk van hen genieten en daarom gaan we op zoek naar
late broedgevallen voornamelijk in Essen, maar soms ook in Kalmthout aan
de kerk van Kerkeneind. Tijdens de eerste week van augustus, vliegen hier
en daar nog wel Gierzwaluwen rond die nog jongen te verzorgen hebben.
We wachten meestal tot half augustus om op pad te gaan. Het is vrij
eenvoudig … je moet hiervoor niet gestudeerd hebben!
Gewoon tegen de avond ergens gaan staan bij locaties waarvan je weet dat
er nesten van Gierzwaluwen zijn.
Als je na ongeveer 2 uur observeren geen vogels heb opgemerkt, dan is het
vrijwel zeker dat het gedaan is. Een gierzwaluw heeft minstens een half uur
nodig om een voedselbal te verzamelen. Vandaar.
Afhankelijk van het voedselaanbod kan het ook langer duren. De plaatsen
die we het vaakst bezoeken in Essen zijn de omgeving van het station, de
kerk van Essen-Centrum en de kerk van Horendonk. Om het artikel niet te
overladen met data ga ik enkel de waarnemingen van september
vermelden.
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Enkele interessante waarnemingen op een rijtje
In 1982 was er nog activiteit tot 6 september van twee vogels in de
Kerkhofweg 6. Dit is een waarneming van René, want ik was er toen nog
niet bij. Hij is er ten slotte al zijn hele leven mee bezig.
In 1992 was ik wel bij, toen zagen we nog twee exemplaren tot 9
september in de Kerkstraat 2.
Nu maken we een sprong naar 1995, met nog één vogel op 2 september in
Stationsstraat 147.
Het jaar 1996 zullen we ons nog lang herinneren, want dan hebben we bijna
dagelijks vanaf 1 september tot 15 september twee Gierzwaluwen gevolgd
in Kerkstraat 3. We stonden dan op een parking in de Wijngaardstraat, om
zo de achterkant van de Muziekschool in de gaten te houden.
In de Kleine Veldweg 6 was op 2 september 2000 nog één Gierzwaluw
aanwezig.
In 2002 zagen we van 1 t/m 6 september in de kerk van Horendonk één
vogel in- en uitvliegen.
Op de Moerkantsebaan 15 was er nog beweging van één Gierzwaluw op 4
september 2005 aan een nest onder de pannen. Een stukje steen ontbrak
in de zijgevel met de aansluiting van het dak aan de straatkant. Deze
opening was voldoende groot om onder het dak te geraken.
Nog in 2005 hadden we op 2 september één adult en twee juvenielen ook
onder een dak in Over ‘d Aa 224.
Die van 2010 hadden we bijna gemist, louter toevallig heb ik die ontdekt
toen ik vertrok voor een fietstocht. Het was in één van de nestkasten die
vooraan in de Nollekenstraat hangen dat ik een vogel zag binnenvliegen.
Aanstonds gestopt en met mijn GSM vlug naar René gebeld. Tijdens het
bellen vloog hij of zij weer uit de nestkast. Ik had al een vermoeden, maar
dat moet natuurlijk eerst bevestigd worden. Het is verdorie goed opletten
want … wat zijn ze toch snel. Ik sta er nog altijd versteld van. Van 60 à 70
km per uur afremmen naar nul! We zijn die avond op 31 augustus nog gaan
kijken en ook de dag nadien zagen we nog twee adulten en één jong in de
nestkast. Op 2 september was het stil, niets meer te zien, alles weg in de
richting van Afrika.
Tijdens het spotten zie je nog veel meer interessante zaken. Stof genoeg
voor een ander artikel.
Wil je dit jaar meedoen, neem dan contact op met Réné of met mij.
Wim De Bock
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26 juni 2011 – 20 jaar Bonte Klepper
In 1991 verkreeg Natuurpunt (toen nog “De Wielewaal”) het eigendomsrecht
over een uniek natuurgebied, gelegen langsheen het kanaal en met als
voornaamste buur “De Volharding”, een oude kleiontginning en
steenbakkerij. Sinds die tijd hebben heel wat vrijwilligers hun steentje
bijgedragen aan de ontwikkeling van de natuurrijkdom in dit 7ha grote
terrein, op stafkaarten bekend als “Meirblok” en ondertussen omgedoopt tot
“Bonte Klepper”: een naam die de oud-inwoners van Rijkevorsel gaven aan
de Grauwe Klauwier, een vogel die nu reeds lang uit onze streken is
verdwenen. Een oud ven, dat al jarenlang was vol gegroeid met struiken en
biezen, werd in de oorspronkelijke staat hersteld. Talrijke maaibeurten van
de grassen, gevolgd door handmatig plaggen, gaven de kans aan een
unieke vegetatie om terug haar intrede te doen: Struikheide, Dopheide,
Zonnedauw…
Geleidelijk ontwikkelde zich in dit hoekje van Rijkevorsel een
natuurparadijsje met zeldzame vogels, libellen, vlinders, paddenstoelen,
mossen en sprinkhanen.
Het gebied is daardoor erg kwetsbaar en bezoek wordt enkel toegestaan
onder leiding van een natuurgids. Ook de terreinbeheerders van “De
Volharding”, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), wensen enkel
bezoekers te ontvangen als dat onder deskundige begeleiding gebeurt.
In 1996 kregen de belangstellenden de gelegenheid om de Bonte Klepper
en de Volharding te verkennen, en dit ter gelegenheid van de Kempendag:
meer dan 1000 belangstellenden hebben toen deelgenomen!
In 2011 openen de poorten zich opnieuw. Op zondag 26 juni 2011 nodigen
het gemeentebestuur, ANB en Natuurpunt u uit voor een vernieuwde
kennismaking! Wandelingen, een tentoonstelling, oude landmeettechnieken
en een cafetaria, kortom voor elk wat wils!
En … een speciale gast: Pol Goossen, beter bekend als de acteur Frank uit
de TV-serie “Thuis”.
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Het programma:
Plaats:
Het einde van de Nijverheidsweg (naast het kanaal, aan brug 8, een zijstraat
van de verbindingsweg Oostmalle-Rijkevorsel.
Voor auto’s en fietsen worden er verplichte parkings voorzien!
Om 13u00 u. de officiële opening van de feestelijkheden door de
burgemeester en de schepen van Leefmilieu, door een vertegenwoordiger
van ANB en van Natuurpunt.
* Vanaf 13u30 vertrekken om het half uur de geleide wandelingen (laatste
wandeling om 16u30). Jammer genoeg niet geschikt voor rolstoelgebruikers
en moeilijk voor kinderwagens!
* Tentoonstelling in de grote hangar van ANB: foto’s uit de “oude doos” van
de kleiontginning en van de steenbakkerij, foto’s van fauna en flora,
overzichtskaarten.
* Kennismaking met de verschillende vissoorten uit onze Kempen.
* Voor de kinderen: verhaaltjes over de bewoners van de vijvers, de vennen
en de bossen!
* Hoe werden in vroegere eeuwen afstanden gemeten? Een landmeter in
typische klederdracht zal alles verduidelijken!
En voor de dorstigen en hongerigen: een frisse pint, koffie, frisdrank, een
ijsje en pannenkoeken, in de tenten nabij de ANB-hangaar.
Richard Vergaelen
Natuurpunt: 014 / 72.51.42 (vanaf 17u)

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

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal
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Moet er nog zand zijn
Inleiding
Zolang het heidelandschap een onmisbaar onderdeel vormde van het
landbouwsysteem in de Kempen, werden die uitgestrekte gebieden met de
meeste zorg behandeld. Honing was lange tijd het enige zoetmiddel … de
heidevelden leverden die zeer lekkere “heidehoning”. Pijpenstro en
Vuilboom waren onmisbaar voor het maken van bijenkorven. Schapen
hadden plek nodig om te grazen. Geriefhout werd in de heide gevonden.
Berkenbezems werden van berkentakken gemaakt. Plaggen waren
broodnodig om te kunnen voorzien in de mestbevoorrading … geen mest,
geen degelijke oogst. Dus plaggen verzamelen en in de potstal gebruiken.
Turf was noodzakelijk om de woningen te verwarmen …
Voldoende redenen om de heide met een zekere vorm van ‘respect’ &
‘eerbied’ te behandelen. Vanaf het moment andere bemestingsvormen
ingang vonden (hoofdzakelijk ‘kunstmest’) of steenkool werd gebruikt i.p.v.
turf viel de zorg voor het landschap grotendeels weg en zocht men andere
vormen van exploitatie van het gebied … Vanaf die periode werden zowel in
Essen als Kalmthout 100-den hectaren heidegebied vernietigd! Opgeofferd
aan wat men ‘vooruitgang’ noemde. Dit ‘waardeloos’ landschap moest te
gelde gemaakt worden … Was het niet door om te vormen tot bouwzones,
landbouw- of industriegebied, dan werden de woeste gronden massaal
opgeplant met ‘mijnhout’ of …
Zandhonger
Het heidelandschap van Kalmthout is het grootste slachtoffer geweest van
de zandhonger van de stad Antwerpen. Voor allerlei doeleinden was er
“zand” nodig. De Antwerpse spreuk “Moet er nog zand zijn” zou hiervan
afgeleid zijn. Het gemeentebestuur van Kalmthout verkocht al heidegronden
aan particulieren en met de spoorlijn Antwerpen-Essen (sinds 1854) ter
beschikking was de verkoop van ‘waardeloos’ zand een andere mogelijkheid
om geld te innen. In 1860 is er heel wat zand uit de Boterbergen
weggevoerd om de Spaanse Vesten te dempen.
Voor de aanleg van nieuwe kaaimuren en het dempen van vele oude vlieten
te Antwerpen wordt in 1874 terug aan het Kalmthoutse zand gedacht. De
eigenaar van de Nol en de Boterbergen, Florent Moons, onderhandelde met
het gemeentebestuur om voor de prijs van driehonderd frank per hectaren
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afgegraven duin, het uitbatingsrecht te bekomen van alle Kalmthoutse
duinen gelegen tussen de Putse Moer en de Nol. Die onderhandelingen
sprongen af omdat Moons de prijs van 5 cent per kubieke meter zand te
veel vond.
Op de verkoop van zand kwam reactie van hoofdzakelijk vooraanstaande
Antwerpse burgers die zich in het rustige Kalmthout hadden gevestigd en
die zich bedreigd voelden in het voortbestaan van hun buitenverblijven.
Sinds 1854 was het gemakkelijk Kalmthout te bereiken en zo was het dorp
uitgegroeid tot de lievelingsplek van menig Antwerps burgergezin en
kunstenaars. Zo werd op 30 november 1874 een petitie overhandigd aan
het Kalmthoutse gemeentebestuur waarin werd gevraagd om af te zien van
zandverkoop.
Door het afspringen van de verkoop en mogelijks ook door die petitie
ontsnapten de duinen van de Kalmthoutse Heide - voorlopig - aan een
vreselijke aanslag, inbegrepen het hoogste punt: de Vossenberg, waarvan
de top vermoedelijk zon’ 40 meter boven de zeespiegel was gelegen.
Even dromen
de
In een “Blik op Calmpthout in de 19 eeuw” beschreef meester Verhoeven
het uitzicht van op het hoogste duin. De heide was toen één zandvlakte
zonder bos. We lezen even mee:
“ … van zijn top had men de heerlijkste vergezichten. In zuidwaartse richting
viel het oog op de Scheldestad met haren majestueuzen toren en torens en
gebouwen in blauwen nevel gehuld; noordwaarts op het voormalig
Wilhelmietenklooster te Huybergen en op aanmerkelijken afstand verder, op
den uit den blauwen nevel oprijzende toren der voormalige SinteGertruduskerk te Bergen-op-Zoom; westwaarts op de torens en dorpen
Putte, Ossendrecht en Woensdrecht en op den Scheldenstroom; zich
vertoonende als een breed zilveren lint aan den verren horizon en zuidoostwaarts had men het schoonste panorama van Calmpthout wat men zich
denken kan: zijn eeuwenoude toren, de nederige torenspits zijner oude
kapel, twee molens met hunne stilstaande of draaiende wieken en de
blauwe, roode en grauwe daken der huizen, in den zomer achter het loof der
boomen gedeeltelijk verscholen, leverden een landschap zoo schoon als
men zich droomen kan …”
Toch verdere ontginning
In 1888 werd er echter wel zand verkocht aan baron L. de Terwagne. Op 3
maart 1888 waren zowel het gemeentebestuur als de koper akkoord met de
voorwaarden. In de winter van 1891-1892 werd een spoorwegaftakking door
de Withoefse Heide aangelegd tot in de duinen. Deze zandspoorweg
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eindigde achter de Wilgenduinen, niet ver van het Muggepiske. Het laden
van zand werd in het voorjaar van 1892 aangevat. Op het einde van 1893
werd de exploitatie gestaakt. Er was 448.145 m³ zand weggevoerd ter
uitbreiding van de Antwerpse haven, de oprichting van het Zuidstation en
het verbinden van dit station met de spoorweg naar Mechelen.
In 1895 had men opnieuw zand nodig. Vanwege de 20-jarige concessie had
baron L. de Terwagne vrij spel. Spoorweg, barakken, barelen, wissels,
wachthuisjes werden terug opgericht en het zand werd weggevoerd. In 1898
staakte deze operatie … 945.835 m³ was weggevoerd om de ringspoorweg
rond Antwerpen te voltooien. De huidige Guido Gezellelaan en de Duitse
Weg vinden hun oorsprong in deze zandspoorlijn.
Anno 2012
Wat men toen “waardeloos” vond, was in feite zeer “waardevol”. Tal van
planten en dieren zijn afhankelijk van dit biotoop … stuifzand herbergt een
kleine, maar zeer interessante groep van organismen.
Daarom probeert men nu om dat biotoop in ere te herstellen. Binnen het
Grenspark werden hiervoor enkele plaatsen uitgezocht en op bepaalde
plaatsen zijn de herstellingswerken al uitgevoerd.
Jammer genoeg zullen we die “hoge duinen” wel nooit meer kunnen
waarnemen binnen de grenzen van Het Grenspark.
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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Over Kerkuilen in Vlaanderen
Kerkuilen sneuvelen massaal door langdurige sneeuwval
De langdurige sneeuwval in december 2010 in België heeft lelijk
huisgehouden onder de kerkuilen. "De populatie is wellicht
gehalveerd. Ik hoop niet dat slechts tien procent overblijft, zoals na de
winter van 1979", zegt Philippe Smets van de Kerkuilwerkgroep
Vlaanderen.
Na de strenge winter van 1979 overleefden in Vlaanderen slechts 80
broedparen van de ruim 800 geregistreerde paren het jaar voordien. In
Nederland lagen die cijfers nog lager. "Ik vrees gelijkaardige cijfers, al hopen
we dat de helft van de broedparen overleeft", zegt Smets. In 2009 werden
slechts 441 broedkoppels geregistreerd, in 2008 nog 742 en 2007 zelfs 964.
20 dode uilen
De Kerkuilwerkgroep kreeg de voorbije week meldingen van een twintigtal
dode kerkuilen. "De levende vogels die we aantreffen, wegen amper 200
gram, terwijl dat normaal 350 gram is. De Kerkuil heeft nauwelijks
vetreserves en eet elke nacht vier of vijf muizen. Twee of drie dagen zonder
eten is dodelijk"", weet Smets.
Muizen
Door de langdurige sneeuwval en de dikte van de sneeuw verplaatsen
muizen zich onder de sneeuw of blijven ze met wintervoorraden in de
schuilplaatsen. "Voorts is de Kerkuil een standvogel die zich niet verplaatst
als er voedselschaarste optreedt", aldus nog Smets. "Bovendien joegen ze
vroeger 's winters ook in open hooizolders en opslagplaatsen met
veevoeder, maar die zijn er nauwelijks nog."
Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen zegt dat ook andere
muizenetende uilensoorten gebukt gingen onder de vrieskou en het
sneeuwweer. De vogelopvangcentra kregen veel meer verzwakte dieren
binnen, maar daar pieken vooral buizerds en reigers. (belga/lpb)
Met dank overgenomen van Het Laatste Nieuws
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Dode Kerkuil in Essen
Op donderdag 17 februari 2011 vond Wim De Bock tijdens zijn fietstocht
een dode (geringde) Kerkuil. Het slachtoffer lag aan de kant van de weg
t.h.v. Essendonkbos / Steenpaal. Op die plaats steken in het voorjaar nogal
wat amfibieën de straat over. Vorig jaar is daar al een Bosuil gesneuveld
(mededeling Wim Vandenbergh)
De weegschaal wees 342 gram aan w.w.z dat deze vogel, ondanks de vele
sneeuwval in december, de winter goed was doorgekomen. Maar spijtig
genoeg heeft hij nu toch het loodje moeten leggen!
Ringnr L78625.
Na wat inwinnen van informatie blijkt dat deze onfortuinlijke Kerkuil als
volgroeid exemplaar
op 21 september
2010 door Robert
Wynants
werd
geringd in het VOC
Brasschaat.
De vogel was hier om
één of andere reden
binnengebracht.
Na een revalidatie en
het overleven van de
strenge
decembermaand,
komt
dergelijk schitterende
vogel
alsnog
op
onnatuurlijke wijze aan zijn eind. Jammer.
Joris Pinseel
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Ooievaar houdt van voetbal
Op de redactie kregen we volgend bericht in de mailbox.
Een opmerkzame voetballiefhebbers meldde ons het volgende.
Waarschijnlijk is het niet meer zo zeldzaam, maar alledaags lijkt het me toch
ook nog niet: een ooievaar (1 ex) die een hele voetbaltraining volgt op een
verlichtingspaal van het veld van Excelsior Essen.
Op dinsdagavond 1 maart 2011 om +/-18.10 uur bij aanvang van de
voetbaltraining van de 10 en 11-jarigen van Exc. Essen A en B, kwam er
een ooievaar laag overzeilen vanuit zuidelijke richting om te landen op de
weilanden tussen de voetbalvelden aan de Oude Baan en de Heikantstraat.
Een 10-tal minuten later kwam hij terug overvliegen en ging hij op een
verlichtingspaal van het voetbalveld zitten. De paal aan de zuidelijke kant
van het veld, vlak naast de (zand)weg tussen Oude Baan en Donkweg.
Vanop deze paal (ongeveer een 30-40 tal meter van waar de kinderen aan
het trainen waren) heeft de vogel de ganse training gevolgd.
Ook toen het ondertussen al lang donker geworden was, was hij nog steeds
ter plaatse. Toen de training gedaan was (om 19.45u) zat de vogel nog
steeds op dezelfde plaats.
Voor zover ik kon zien, was de vogel niet geringd.
Zoals gezegd: geen alledaagse bezoeker op een voetbaltraining.
Met vriendelijke groet,
Patrick Van Meel
n.v.d.r.
ste
Op dezelfde 1 maart landden er 7 exemplaren in enkele bomen in het
Vossenbos te Essen-Heikant. Dit voorval haalde de webpagina van de GVA.
De volgende dag (2 maart) werd op een weiland ter hoogte van de
Verbrande Hoeve (Essen-Wildert) een Ooievaar opgemerkt. Deze
waarneming werd gemeld door Jonas Van Daele, een 11-jarige
natuurliefhebber van WIGO. Waarschijnlijk had deze vogel de nacht in de
buurt doorgebracht. Op 2 maart cirkelden 8 exemplaren boven het
Schanker, thermiek zoekend om af te drijven naar het noorden.
Waarschijnlijk dezelfde exemplaren.
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April
Rond deze tijd kwinkeleren de vinken en zingen de merels weer volop.
Twee maanden geleden waren ze nog stom. Pas later begon er stilaan nu
en dan een geluidje uit te komen. Ge zoudt haast geloven dat vogels nog
meer beïnvloed worden door de seizoenen dan mensen dat worden. Zo
verwonderlijk is dat nu misschien ook weer niet: vogels hebben geen
centrale verwarming om de kou te weren en beschikken niet over
spaarlampen om de dagen te verlengen. Aan de andere kant pikken ze toch
wel hun graantje mee. Van de voedertafel is dat letterlijk. Maar ook van de
luwte rond de huizen profiteren ze. De merel is er zelfs in de tijd van één
mensenleven van bosvogel tot stadsvogel van geworden. Slechts enkele
zonderlingen wonen nog in het bos, ver van drukke straten, lawaai, verkeer
en katten. Merels zijn ervan zelfs van hoofdzakelijk trekvogels uit het bos
voor de meerderheid standvogels in de stad geworden. Bij de mens ligt dat
eerste anders: hij is meer trekvogel geworden. Vooral naar een of andere
stad. Wat kan de wereld rap veranderen. Straks kantelt hij nog.
Nu moet ik zeggen dat ik op mijn voedertafel weinig merels gezien heb dit
jaar: in januari 1 vrouwtje en soms, maar zelden, 1 man; in februari 2
vrouwtjes en 1 man. Ik heb ze niet aangemoedigd want schrokkers als zij
halen in een oogwenk alles leeg. Ik zal er verder geen woord aan verspillen.
Nee, ik wil het over de vinken hebben. Vinken doen me altijd denken aan de
voor mij en leeftijdgenootjes leuke maar voor vinken en oudere mensen
minder leuke tijd uit het begin der jaren veertig. Zingen deden ze in die tijd,
denk ik me te herinneren, harder en meer dan nu, mensen zowel als vinken.
Wat de vinken betreft kondt ge er op wachten. Als de straatweg afgeboord
was met kooitjes met een doek erover en er mannen op hun hurken of op
een laag stoeltje achter zaten toch. Goede zangers werden geprezen en
sommigen zelfs tot kampioen gekroond. Ze moesten dan wel een uur lang
het hoogste aantal slagen halen nadat de doeken van de kooien gehaald
waren en ze in het gedempte licht van de melkglazen wanden van hun kooi
kwamen te zitten. Per slag uit elk kooitje werd op de kassei of de plavei
ernaast of op een lat 1 streepje gezet. De eigenaar van elke kooi-en-vink zat
achter de kooi twee stappen verder en zette daar een uur lang de streepjes.
Dat beperkte het vals spelen want de eigenaar van de getelde vink hield zelf
twee stappen verder in de gaten dat zijn vink rechtvaardig behandeld werd.
En geburen vinkers wilden goede geburen blijven. Onomgekochte
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controleurs - juryleden patroeljeerden bovendien langs en luisterden en
keken toe. Vooral dat een slag een volle slag moest zijn, een slag met een
duidelijk “suskewiet” aan het eind, gaf nogal eens moeilijkheden en
aanleiding tot vals spelen.
Ik was niet zot van die vinkensport. Integendeel. Mij mocht ge de velokoers
geven. Dat had ik van mijn grootvader, de velo en de vink. Die grootvader
was razend wanneer mannen met kooitjes in de koestraat verschenen. De
koestraat was geen straat maar een zandweg waarlangs de koeien van het
dorp vanaf eind april tot oktober ´s ochtends dagelijks naar de
gemeenschappelijke zomerweide gedreven werden. En ´s avonds
teruggebracht. Langs de koestraat liep een beek en aan de overkant van die
beek had mijn grootvader zijn boomgaard waar hij genoot van de slag van
een of twee botvinken.
Nooit voor lang echter. Alsof die mannen met slagkooien het roken. Een
vink was geen week aan het zingen in de boomgaard of daar waren ze met
hun lokkers. En mijn grootvader kon niet dag in dag uit patrouilleren aan zijn
kant van de beek om te beletten dat zijn vinken op die lokkers afvlogen. De
mannen verjagen aan de andere kant daar waagde hij zich niet aan. Het
waren potige kerels en ze waren met twee of drie; mijn grootvader zelf had
een attakske gehad en had aan zijn linkerkant een verlamde arm - zelfs met
mijn graag aangeboden hulp riskeerde hij zich niet.
Ik zal het dus over vinken hebben.
Op de grond rond de voedertafel kwamen er deze winter zes tot zeven, vijf
mannetjes, twee vrouwtjes. Op de voedertafel kwamen er twee. En dan was
er nog één die soms eens dreigend dicht over de tafel vloog om wat daar
rondscharrelde te verjagen maar die het zelf niet riskeerde te landen. Die
ene was vijf weken lang een en dezelfde. Hoe ik dat weet? Ach hoe weet ge
dat ge met Jos te doen hebt en niet met René?
Ook vinken hebben elk een ander gezicht of ander haar of andere veren. De
een heeft kortere pootjes dan de ander. Of ze gedragen zich verschillend.
Sommige zijn schrikachtig en andere zijn sloom. Sommige pikken de
hardere zaadjes en draaien en keren die rond in hun bek om ze te schillen
tot ze begeven, voor andere is enkel wat in een keer binnen gaat goed
genoeg. Eén der vinken deed zelfs de kool- en pimpelmezen concurrentie
aan. Aan het zakje met nootjes gaan hangen viel tegen maar er bovenop vet
en nootjes zitten pikken ging haar goed af. Al moest ze nadien op een hoge
tak van de lijsterbes waarin het zakje hing gaan zitten om het smeer van
snor en bek te wrijven.
Naarmate de winter afsmolt verschilden de vinken meer en meer, zo in kleur
als in bazig gedrag. Vooral de mannetjes dan. De meest uitgekleurde waren
de ergste. Die joegen en joegen en toonden het wit in hun veren en
maakten zich groot. Het was nog maar 3 februari of er hingen er twee in een
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gewemel van kleuren en wit met
gespreide
staarten
te
fladdervechten in de lucht. Eén
ervan was de vink met de kuif van
verleden jaar. En het was pas 14
februari of ik hoorde de eerste
vinkenslag. Een halve slag maar.
Er zou destijds geen streepje mee
te verdienen geweest zijn.
Nu, eind februari, kan geen
enkele vink de ander nog
verdragen. Sommige verdragen zelfs de heggenmus en de roodborst niet
meer. Op één vrouwtje na. Dat trekt zich al de hele winter van geen drukte
iets aan. Dat zit op haar gemakje te eten, zet geen stap te veel, en vliegt
zelfs niet op wanneer zo´n woeste merelman aan komt stuiven. De filosofe
noem ik haar, al zou het kunnen dat ze alleen maar aan boelemie lijdt.
Koen Verschoore
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Gedurende de winter is het altijd uitkijken naar de wintergasten die onze
regio komen bezoeken.
In december was het barkoud en tijdens deze maand kregen we ook een
pak sneeuw te verwerken. Vele vogels zullen ongetwijfeld hebben
afgezien tijdens deze zware tijden. Deze koude zorgde er ook voor dat
sommige vogelsoorten, die normaal meer noordelijker overwinteren,
door het nog extremere weer in hun overwinteringsgebied, naar onze
regio kwamen afgezakt. De maanden januari en februari daarentegen,
waren heel wat zachter.
Gedurende deze winter werden er enkele zeldzame vogelsoorten
opgemerkt en een aantal andere soorten werden in opmerkelijk grote
aantallen waargenomen.
Dit alles kan je lezen in onderstaand overzicht.
Sporadisch werd er een Dodaars (Tachybaptus ruficollis) waargenomen op
de Kleine Aa in Essen.
Grote Zilverreigers (Ardea alba) worden de laatste jaren steeds meer en
meer gezien. Deze winter overwinterden er enkele exemplaren in de regio.
De eerste Ooievaars (Ciconia ciconia) werden vanaf half februari terug in
de streek gezien. Op 13 en 16 febr. vloog er respectievelijk een groep van
15 en 10 exn over Kalmthout. Op 26 febr. vlogen 2 exn over Essen.
Leuk waren de Kleine Zwanen (Cygnus bewickii) die deze winter te zien
waren. Op enkele plaatsen werden eind dec. en begin jan. kleine groepjes
waargenomen. Soms werden ook grotere groepen gemeld. De grootste
groep, die van 27 exn, was op 31 dec. aanwezig in de Maatjes. Op 30 dec.
vloog er ook nog een groep van 29 exn. over de Kalmthoutse Heide. Ook
Wilde Zwanen (Cygnus cygnus) vonden hun weg naar de Noorderkempen.
Zo verbleef er op 16 jan. een groep van 16 exn. op een ven op het Groot
Schietveld en vloog een groep van 19 exn. over Essen-Horendonk. Verder
waren er nog een aantal waarnemingen van enkele exemplaren.
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Toendrarietganzen (Anser serrirostris) waren regelmatig aanwezig in de
regio, doch niet in zeer grote aantallen. Een groep van max. 350 exn. werd
geteld in de Hopmeer en een groep van 300 exn. verbleef op 16 jan. op een
ven op het Groot Schietveld. Opmerkelijk was de aanwezigheid van Kleine
Rietgans (Anser brachyrhynchus). Op 18 en 19 dec. verbleven niet minder
dan 13 en 16 exn. in de Maatjes. Ook in de Hopmeer en bij het Beersgat in
Wuustwezel werden nog enkele exn. opgemerkt. Af en toe zakt er wel eens
exn. af tot onze regio, maar in feite is dit vooral een wintergast van de WestVlaamse kustpolders. Kolgans (Anser albifrons) was deze winter in vrij
grote getale aanwezig. Bij het Beersgat in Wuustwezel verbleef een groep
van max. 1500 exn. en ook in de Hopmeer was ditzelfde aantal aanwezig.
De grootste groep, die van 1860 exn., werd geteld in de Wezelse Heide.
Verder waren er nog heel wat waarnemingen van kleinere groepjes.
Grauwe Gans (Anser anser) was een vrij algemene verschijning. Op heel
wat plaatsen werd deze soort waargenomen, doch eerder in kleinere
aantallen.
Tijdens deze winter verbleven er enkele Bergeenden (Tadorna tadorna) in
de regio.
Smienten (Anas penelope) waren deze winter goed vertegenwoordigd. Net
zoals de voorgaande winters waren ook nu weer het Stappersven en de
Hopmeer de beste gebieden om deze soort waar te nemen. Op beide
plaatsen werden meer dan 100 exn. geteld. Ook Krakeend (Anas strepera)
was een talrijke wintergast met op enkele plaatsen meer dan 50 exn..
Wintertaling (Anas crecca) was een normale verschijning, maar toch in iets
minder grote aantallen dan andere winters. De meeste waarnemingen van
Pijlstaart (Anas acuta) werden verricht bij het Stappersven, maar ook op
een aantal andere plaatsen werd deze soort gemeld. Deze soort was wel
steeds in kleine aantallen aanwezig. Ditzelfde geldt eigenlijk ook voor
Slobeend (Anas clypeata).
Tafeleend (Aythya ferina) was gedurende deze periode in zeer kleine
aantallen aanwezig, zo goed als alle waarnemingen gebeurden bij het
Stappersven. Kuifeenden (Aythya fuligula) waren op diverse plaatsen
aanwezig, een max. van 40 exn. zat op het Stappersven.
Brilduikers (Bucephala clangula) verbleven vooral in de Kalmthoutse Heide
met een max. van 12 exn. op de Putse Moer. Ook op het Groot Schietveld
werden enkele waarnemingen van deze soort verricht.
Vrij opmerkelijk waren de meldingen van Grote Zaagbek (Mergus
merganser). Op 26 febr. zaten 3 exn. op de Putse Moer in de Kalmthoutse
Heide en op 22 febr. werd een ex. opgemerkt op de Nol te Essen-Wildert.
Ook bijzonder waren de waarnemingen van Nonnetje (Mergellus albellus).
Op 10 jan. waren 2 exemplaren aanwezig op het Stappersven en nog een
ex. verbleef op de Nol in Essen-Wildert op 6 febr.
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Op 27 dec. was een Rode Wouw (Milvus milvus) aanwezig in de
Kalmthoutse Heide. Winterwaarnemingen in de regio zijn zeldzaam.
Op 15 jan. werd al een Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
waargenomen in de Kalmthoutse Heide. Nog een ex. werd op 1 feb. gemeld
te Essen-Wildert. Blauwe Kiekendieven (Circus cyaneus) waren geregeld
te zien in hun traditionele wintergebieden. In de Kalmthoutse Heide, het
weilandcomplex De Maatjes-Wezelse Heide en op het Groot Schietveld
overwinterden enkele exemplaren. Op Essen-Horendonk werd regelmatig
een mannetje opgemerkt.
Op een aantal plaatsen werd Havik (Accipiter gentilis) op regelmatige basis
waargenomen.
Deze winter was Vlaanderen in de ban van de influx van
Ruigpootbuizerden (Buteo lagopus) Dit fenomeen was ook duidelijk in
onze streek te merken. Er kwamen heel wat waarnemingen van deze soort
binnen. Eén exemplaar overwinterde in een weilandgebied nabij de Maatjes.
Ook in de Kalmthoutse Heide en de Wezelse Heide werd deze soort
waargenomen.
Een extreem vroege Visarend (Pandion haliaetus) vloog op 19 febr. over
het Klein Schietveld!!!
Slechts enkele Smellekens (Falco columbarius) werden waargenomen,
voornamelijk in De Maatjes en de Kalmthoutse Heide. Zoals de voorgaande
jaren was Slechtvalk (Falco peregrinus) ook nu een regelmatige gast in de
regio.
Op een aantal plaatsen werden kleine groepjes Patrijzen (Perdix perdix)
waargenomen.
Af en toe werden er Goudplevieren (Pluvialis apricaria) waargenomen in
De Maatjes en de Wezelse Heide. Op 12 feb. werden er niet minder dan
159 exn. geteld in de Wezelse Heide.
Op 26 feb. werd een Bonte Strandloper (Calidris alpina) opgemerkt in De
Maatjes.
Op enkele plaatsen werden Houtsnippen (Scolopax rusticola) opgemerkt of
opgestoten.
De eerste Zwartkopmeeuw (Ichthyaetus melanocephalus) voor dit jaar zat
op 11 febr. langs de Marijnenvennen in Kalmthout-Nieuwmoer.
Kleine Bonte Specht (Dendrocopos minor) en Zwarte Specht (Dryocopus
martius) werden geregeld op diverse plaatsen in de regio waargenomen.
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De eerste Boomleeuwerik (Lullula arborea) was terug in de regio aanwezig
op 16 feb.
Bij natte gebieden in de regio werden regelmatig Waterpiepers (Anthus
spinoletta) gezien. Een groep van ongeveer 35 exn. zat begin jan. bij de
Marijnenvennen in Kalmthout-Nieuwmoer.
Deze winter konden we enkele Pestvogels (Bombycilla garrulus) in de regio
verwelkomen. Eind dec. verbleven er enkele vogels bij het station van Kijkuit
in Kalmthout. Eind jan. streken 3 exn. neer bij het bezoekerscentrum De
Vroente van de Kalmthoutse Heide. Hier pleisterden ze tot 9 febr.. De
vogels foerageerden op Gelderse Roos. Ook in de Kalmthoutse Heide zelf
werd nog een ex. gemeld bij de Zwarte Heuvel.
Kramsvogel (Turdus pilaris) was regelmatig aanwezig. Begin jan. was een
mooie groep van zo’n 600 exn. aanwezig in de Wezelse Heide.
In Essen-Wildert en de Kalmthoutse Heide waren er enkele waarnemingen
van Vuurgoudhaantje (Regulus ignicapilla).
Vorig najaar en deze winter was er een influx van Witkopstaartmees
(Aegithalos caudatus caudatus). Ook op het Groot Schietveld werden
enkele exemplaren waargenomen.
Klapeksters (Lanius excubitor) waren heel de winter te zien in de
Kalmthoutse Heide en op het Klein en Groot Schietveld. In dit laatste gebied
werden max. 4 exn. geteld.
Af en toe trokken er enkele Grote Barmsijzen (Carduelis flammea) door de
regio. In de Kalmthoutse Heide, het Klein en Groot Schietveld werden
geregeld enkele exemplaren of kleine groepjes Kruisbekken (Loxia
curvirostra) waargenomen. Ook Goudvink (Pyrrhula pyrrhula) werd op
verschillende plaatsen gemeld. Op 29 jan. werd de roep van een Noordse
Goudvink (Pyrrhula pyrrhula pyrrhula) gehoord in de Kalmthoutse Heide.
Deze winter waren er opvallend veel waarnemingen van Appelvink
(Coccothraustes coccothraustes).
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 Vanwesenbeeck
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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
info@vanheesbvba.be

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
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Aerden Tuinmachines BVBA
Huybergsebaan 78
2910 Essen
Tel. 03/667.36.35
aerden.tuinmachines@skynet.be
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Tuinaanleg Gebruers
Ecologische aanleg
Advies – Onderhoud
Boomverzorging
Huybergsebaan, 88
2910 Essen
Tel. 03/667.23.63
GSM 0496/126.172

Feestzalen

De Kievit
C. Ommeganck
Korte Heuvelstraat, 14
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.93.70

Primavera
Florist sinds 1981

Stationsstraat, 45
2910 Essen
Tel. 03/667.54.55
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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

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

Vijverlaan, 85
Essen: 03/677.35.98

Penningmeester Noorderkempen
Web-master
Vogelwerkgroep Noorderkempen

•

Conservator ‘Stappersven’

René Peeters

Heikantstraat, 3A
Essen: 03/297.42.82

•

Hedwig Lauriks

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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Afdeling Noorderkempen
Actie Behaag ... natuurlijk
Natuurpunt Noorderkempen i.s.m. de gemeente Kalmthout zou graag
deelnemen aan de Actie ‘Behaag … natuurlijk’.
Natuurpunt Noorderkempen zoekt een medewerker die de
coördinatie van deze actie op zich wil nemen.
Wat doen de Natuurpuntcoördinatoren ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uitwerken infofolder.
Vastleggen vergaderdata, versturen uitnodigingen en verslagen.
Aanschrijven boomkwekers (prijsofferte).
Promotie-artikels naar de pers.
Centraliseren der bestellingen
Plaatsen bestelling bij boomkweker.
…

Heb je interesse of wil je hier zeker aan helpen, laat het dan weten
aan Igor Vandamme
(of igor.vandamme@skynet.be).
Bedankt,
Het bestuur
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Woordje van de voorzitter

Joris Pinseel

3-10

Activiteiten Noorderkempen

Bestuur

Natuur.Heem
11-13 De Spycker staat bol van natuur

Guy Van den Broek

Nieuws uit de Noorderkempen
14
Quizzen met Natuurpunt Noorderkempen
14
Natuurpunt zoekt vrijwilligers
15-18 Paddenstoelen in de Noorderkempen

Dirk Vilijn
Bestuur
Joris Pinseel

Natuur.beheer
19-20 Stappersven buffert overtollig water

Beheersteam Stapper

Natuur.milieu
21-23 Resistentie
23-24 Klimaatverandering stoppen

Rik De Backer

Natuurpunt

Natuur.landschap
25-28 SOS Landschap
29
Herziening RVS

Bart Van Camp
Natuurpunt

Gierzwaluwwerkgroep
30-31 Late waarnemingen

Wim De Bock

Natuur.feest
32-33 20 jaar Bonte Klepper

Richard Vergaelen

Natuur.vroeger
34-36 Moet er nog zand zijn

Joris Pinseel

Natuur.info
37-38 Kerkuilen
39
Ooievaar houdt van voetbal

Joris Pinseel
Patrick Van Meel

Natuur.cursiefje
40-42 April
43-46

Vogels in winter
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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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