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De
Korhaan

Woordje van de voorzitter
Een ware catastrofe … een ware ecologische ramp!
Woensdag 25 mei 2011 en donderdag 26 mei 2011 zullen in de herinnering
van elke natuurliefhebber blijvend gegrift staan … de grootste brand ooit op
de Kalmthoutse Heide. De grootste ramp ooit!
Meer dan 600ha heide- en bosgebied, waaronder 40ha in het gebied van
het Stappersven en De Nol, gingen in vlammen op. Ondanks de massaal
opgeroepen brandweerkorpsen en hulpdiensten van de buurt (en ver daar
buiten) ging het hart van de Kalmthoutse Heide verloren.
Kwaad opzet? ... of een natuurlijke oorzaak? … we zullen het waarschijnlijk
nooit echt zeker weten.
Wat we wél zeker weten is dat de droge, warme en zonnige lente een zware
tol heeft geeist van de natuur. Niet alleen onze prachtige Kalmthoutse Heide
ging grotendeels in de vlammen op, ook 10km² veen- en heidegebied op de
Hoge Venen verdween in het vuur. Eveneens een ramp.
De natuur heeft een zware tol betaald. En de tijd terugzetten kunnen we
jammer genoeg niet meer doen. We moeten daarom vooruit kijken en er het
beste van maken.
Voor talloze planten en dieren is het te laat. Voor een aantal soorten
waarschijnlijk echt desastreus … kleine ongewervelde dieren (vlinders,
kevers, spinnen, …) konden niet tijdig vluchten en gingen verloren. Grotere
dieren werden ook het slachtoffer. Tal van zoogdieren, vogels, reptielen en
amfibieën zijn in de brand gebleven. Gelukkig werden er nog een aantal
Gladde slangen en Kleine hagedissen levend terug gevonden. Om een zicht
te krijgen op de invloed op het amfibieënbestand zullen we het volgende
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paarseizoen moeten afwachten. Ook het zoogdieren- en vogelbestand kan
pas in de toekomst goed geëvalueerd worden.
We mogen echter niet bij de pakken blijven zitten. Hier en daar zijn er
gelukkig een aantal stukjes gespaard gebleven … die kunnen fungeren als
schuilplaats voor fauna en flora en van daaruit kan de heide terug
gekoloniseerd worden. Hierbij zal menselijke hulp, in de vorm van een
aangepast beheer, erg noodzakelijk zijn. Vroeger werd het afbranden van
heide al gebruikt als beheermiddel. Wij moeten nu proberen om de gevolgen
van de brand zo aangepast mogelijk in te schatten.
Hiervoor heeft ons beheerteam alle hulp nodig … praktische en financiële
hulp voor het beheren van de verbrande vlakte ten westen van het
Stappersven is zeker nuttig. Wie zin heeft om hieraan mee te werken is van
harte welkom. Contact opnemen met het beheerteam is voldoende. Een
financiële bijdrage is welkom op IBAN BE56 2930 2120 7588 - BIC
GEBABEBB m.v.v. “Project 7795 – Stappersven”. Alvast bedankt. Ook de
Kalmthoutse Heide zelf kan alle hulp gebruiken. Niet enkel in de vorm van
beheer maar eveneens financieel. Daarom werd een fonds ‘Red de Heide’
in het leven geroepen. Meer informatie hierover vind je op de website van
de gemeente Kalmthout.
Het grootste deel van de Kalmthoutse Heide zal trouwens nog tot 15 juli
2011 volledig afgesloten blijven om de nog aanwezige dieren de nodige rust
te geven. Er werden trouwens al nieuwe broedpogingen van vogels
vastgesteld. Die verdienen nu zeker alle rust.
Dit nummer van “De Korhaan” staat bol van informatie over de brand,
mogelijk beheer en informatie omtrent het ‘gebruik’ van natuurreservaten.
Interessante artikels die door tal van auteurs werden aangeleverd …
waarvoor dank.
Ondanks alles wens ik alle leden van Natuurpunt Noorderkempen een
deugddoende zomervakantie toe … niet te warm, niet te droog, … gewoon
‘zomers en ontspannend’.
Joris Pinseel
Voorzitter Natuurpunt Noorderkempen
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8 juli 2011

20u00

Natuur in de buurt
“Gierzwaluwen”

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. 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

8u30

Zeeland
“Steltlopers”

Parking Heuvelhal, Kapelstraat
(17u30) Essen
Zeeland is ook in de zomer de moeite waard om te bezoeken. Tal van
steltlopers zijn reeds op trek naar het zuiden en passeren hier langs de
plassen, slikken, natuurreservaten, …. Vaak zijn ze nog te bewonderen in
hun zomerkleed. Een aanrader voor de natuurliefhebber.

Meebrengen: picknick, drank, versnaperingen, verrekijker en
aangepaste kledij


Inlichtingen én inschrijving: Herman Jacobs (03/677.35.98)
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27 augustus 2011 21u15

2de Noorderkempen
Nachtvlindernacht

Parking NEC, Putsesteenweg, 129
(0u30) Kalmthout
Deelname: € 2,00
I.s.m. een aantal nachtvlinderkenners & NEC “De Vroente” heb je deze
nacht weer de kans om meer te leren over deze schitterende dieren.
Er zijn een aantal determinatiegidsen ter plaatse. Drank is aanwezig.

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


Inlichtingen en gids: Joris Pinseel (03/667.57.97)

Open Monumentendag
11 september 2011

“Rangeerstation Essen”
13u30
(17u00) Hemelrijk, Essen-Heikant

Open Monumentendag staat dit jaar in het teken van “Conflict”.
In de recent aangekochte Rangeerloods op het Rangeerstation van Essen
wordt een fotografisch beeld gegeven van het conflict ‘Natuur – Cultuur’ op
deze interessante site. Op afgesproken tijdstippen zal er een rondleiding zijn
op het terrein om de natuurwaarden van dit gebied te benadrukken.


Inlichtingen en gids: Joris Pinseel (03/667.57.97)

24 september 2011

9u00

Grenspark
“DagtochtNatuurwandeling”

Nolsebaan x Huybergsebaan
(16u00) Essen-Wildert
Het thema van dit jaar: Ecologische verbindingszones.
Dit jaar ligt het accent op het nieuw ingediende Life-Project heideherstel
Nolse Duinen, ecologische verbinding Groote Meer, Steertse Duinen. Het
wordt weer een gevarieerde wandeling. Jammer genoeg zullen we ook een
deel van het afgebrande deel moeten doorkruisen.
Voor wie houdt van een stevige wandeling, het Grenspark beter wil leren
kennen, op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen … zeker een
aanrader! Op de middag wordt er tijd voor een picknick voorzien.

De Korhaan nr. 3 / juli 2011

Pagina 4

Meebrengen: picknick, voldoende
verrekijker en aangepaste kledij


drank,

versnaperingen,

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)

13 oktober 2011

20u05

Hallucinante vertellingen
“Paddenstoelen”

Parking NEC, Putsesteenweg, 129
(22u00) Kalmthout

15 oktober 2011

18u30

Week van het Bos
“NachtNatuurwandeling”

Nolsebaan x Huybergsebaan
(22u00) Essen-Wildert


Inlichtingen: Igor Vandamme (GSM 0473/231960)

16 oktober 2011

10u00

Week van het Bos
“Paddenstoelen”

Parkeerplaats “De Ster”
(12u00) Verbindingsstraat / Kastanjedreef


Hedwig Lauriks (tel. 03/666 63 68 of helau@telenet.be)
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Gevolgen van de brand op de
Kalmthoutse Heide en Stappersven
Natuurpunt kocht in het eerste kwartaal van 2010 het Stappersven op
de Kalmthoutse Heide aan. Op woensdagmiddag 25 mei, werd een
brand ontdekt in de Kalmthoutse Heide ter hoogte van de Putse
Moer. De brand heeft zich ontwikkeld tot een felle heidebrand die
ongeveer 600ha natuurgebied in de as legde. Ook een deel van het
Stappersven ontsnapte niet aan de vlammenzee. Ongeveer 40ha van
de 362 ha beheerd door Natuurpunt werd aangetast. De droge en
natte heide en ten westen en noordwesten van het grote
Stappersven alsook een deel van de bossen brandden. Daarbij werd
het leefgebied van Gladde slang sterk aangetast. De kleine
duinvalleitjes waar ondermeer Boomleeuwerik en Nachtzwaluw nog
broeden werden gelukkig gespaard.
Vooral locaties met een vervilte kruidlaag brandden fel. Wanneer
Pijpenstrootje-vegetaties of heide ongemoeid worden gelaten, gaan niet
alleen bomen zoals Ruwe berk of Grove den kiemen, maar zal strooisel snel
opstapelen en oude heideplanten blijven dood achter. Op die manier
ontstaat een perfecte voedingsbron voor branden. Het is daarom belangrijk
om meer schrale locaties op heideterreinen goed te beheren. Niet alleen zijn
ze van levensbelang voor tal van typische heidesoorten, maar bieden ook
weerwerk bij een heidebrand.
In ieder geval, de kale brandvlakte zal binnenkort plaatsmaken voor een
groene Pijpenstro-weide. Een goede nazorg zal essentieel zijn om de heide
in al haar facetten te herstellen. Een combinatie van overdachte begrazing
en plaggen kan vrij snel tot mooie resultaten leiden. Daarnaast is het
aangewezen een goed protocol ‘nazorg heidebrand’ alsook een programma
brandpreventie uit te werken en dit voor alle heidegebieden verplicht te
maken. Natuurpunt hoopt hiertoe op een vlotte samenwerking en overleg
met het Agentschap voor Natuur en Bos en vanuit de overheid op een
passende ondersteuning voor het herstel van de zeldzame habitats en voor
een goede opvolging.
De Korhaan nr. 3 / juli 2011

Pagina 6

Monitoring na de heidebrand
De heidebrand is een opportuniteit voor onderzoek; boeiend om in de
toekomst te volgen en te leren wat beheermaatregelen kunnen / zullen
realiseren. Cultuurhistorisch diende branden om de heide te verrijken
alvorens te oogsten via begrazing of een andere beheervorm zoals plaggen.
Op 28/05/2011 bracht HYLA, de reptielenwerkgroep van Natuurpunt, een
bezoek aan het Stappersven. De verbrande heide werden afgespeurd naar
slachtoffers en overlevenden. Vooral voor Gladde slang kunnen de
gevolgen desastreus zijn. De Gladde slang staat op de Vlaamse Rode lijst
geklasseerd als kwetsbaar en het is bovendien een Europees beschermde
soort. Ze wordt in Vlaanderen enkel gesignaleerd in de provincies
Antwerpen en Limburg. Historische waarnemingen van deze ongevaarlijke
slang zijn ook bekend rond Weelde en in Vlaams-Brabant maar door het
verbossen van heidegebieden is de soort er verdwenen. Op enkele
schaarse waarnemingen in Mol na, herbergt de Kalmthoutse heide de
belangrijkste populatie. Op de Kalmthoutse heide leeft ze verspreid maar de
meeste dieren worden gesignaleerd in en rond de Keetheuvel. Jammer
genoeg bleef ook deze locatie niet gespaard van de brand en zullen wellicht
een groot aantal dieren gedood zijn door de vlammenzee. Naast de
aanwezigheid van tal van dode reptielen en amfibieën, resulteerde de
reddingsactie van HYLA in zes rondkruipende Gladde slangen en een
tweetal Levendbarende hagedissen. De dieren werden gevangen en in een
van de brand gespaard heidevegetatie rond het Stappersven terug uitgezet.
Daar waar de brand hevig woedde zijn de omstandigheden zeer ongeschikt
wegens de lage mate van beschutting en dus verhoogde predatiekans maar
ook omwille van het zeer beperkte voedselaanbod.
Voor groepen zoals dagvlinders en libellen is het afwachten. Vroegvliegende soorten zoals de zeldzame Maanwaterjuffer of Venwitsnuitlibel
zetten mogelijk al eitjes af in de zure venwaters waardoor de gevolgen nog
te overzien zijn. Op 31/05/2011 meldde het beheerteam alvast verschillende
exemplaren Viervlek en Watersnuffel. Typische dagvlinders van de heide
zoals Heivlinder en Heideblauwtje verkeerden tijdens de brand nog in een
larvaal of popstadium. Voor hen is de geleden schade waarschijnlijk heel
wat groter. Ook voor grondactieve ongewervelden zoals spinnen en
loopkevers zal pas op termijn blijken of ze hun weg naar de Kalmthoutse
Heide terugvinden. Tijdens het terreinbezoek werden althans verschillende
Trommel- en Graswolfspinnen gezien die zeer actief aan en op de
verbrande pollen van Pijpenstrootje rondkropen. Ook waren sommige delen
van de zwartgeblakerde heide bedekt met spinrag, afkomstig van windverspreide kleine spinnen.
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Foto 1:
Grote rookpluimen op 25/05/2011 omstreeks 15.00 u., gezien vanop De Nol.
© Kevin Lambeets

Foto 2a
De heide ten westen van het Stappersven op 31/05/2011
Foto 2b
Enkele lokaliteiten werden gespaard door de vlammenzee. Hopelijk doen
deze dienst als bron voor herkolonisatie. Hiervoor is echter voorafgaand
herstel van de verbrande heide noodzakelijk.
© Kevin Lambeets

2a
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Foto 3a
Restanten van een Gladde slang, Rugstreeppad en kikker, verteerd door de
heidebrand.
Foto 3b
Een adult mannetje Gladde slang aangetroffen aan de randzone van
Stappersven na de brand.
© Igor Vandamme

3a
3b
Kevin Lambeets
Natuurpunt, Dienst Natuurbeheer
e-mail: kevin.lambeets@natuurpunt.be

Foto’s van de brand zijn te vinden op onze website
www.noorderkempen.be.
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Steven De Saeger maakte toevallig een foto op 8 mei 2011 in de richting
van Stappersven. Op 28 mei maakte hij opnieuw één op dezelfde locatie.

Ook Jef De Winter maakte een aantal foto’s van de ramp.
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Tentoonstelling: “Het landschap herschapen”
Schapen op de heide in het verleden
Schapen zijn, naar alle waarschijnlijkheid, het oudste vee binnen Europa.
De schapenteelt was in de Kempen van groot belang. Ze waren gemakkelijk
te houden als kuddevee en leverden de bevolking voedsel en kleding. Tot in
1912 waren in de omgeving van Kalmthout nog schaapherders actief.
Schapen gaven naast wol en melk ook vlees en kaas. Ook de huiden
werden gebruikt om kledij te maken. In de vroege landbouw was het schaap
bovendien de voornaamste leverancier van mest en zo onmisbaar voor de
graanteelt. De Antwerpse zandstreek en de Kempen waren de enige
streken van ons land waar mest in de stal zelf werd bewaard. Om zo weinig
mogelijk mest te laten verloren gaan, werden schapen bij ons, in
tegenstelling tot elders in Europa, dagelijks gestald. Overdag verbleef de
kudde op de heide.
Met de dieren op stap
Niet enkel schapen, maar ook koeien en varkens werden gehoed. Een
herder bracht zijn schapen naar de woeste gronden. Met behulp van één of
meerdere herdershonden dreef de herder zijn kudde bijeen.
Begrazing in natuurgebieden
In vele (natuur)gebieden wordt begrazing door natuurlijk wild zoals konijnen
en reeën uitgevoerd. Ook gedomesticeerde grazers kunnen worden ingezet
om in een afgerasterd gebied of onder hoede van een herder te grazen en
een meer natuurlijk ecosysteem te ontwikkelen. Ging het vroeger om
producten van het vee (vlees, huiden, melk, wol, mest) als einddoel, nu gaat
het om het beheren van natuur- en landschappen als productiedoel.
Interactieve tentoonstelling?
Wil je nog meer te weten komen over begrazing met schapen, runderen en
paarden? Met allerlei leuke doe-opdrachten ontdek je waarom deze dieren
worden ingezet voor natuurbeheer. Daarnaast zijn er nog een aantal foto’s
en verrassende weetjes over de herder met zijn schapen.
Praktische info
Van 13 mei 2011 tot 26 februari 2012 dagelijks gratis te bezoeken.
Openingsuren: weekdagen 9-17u; zaterdag, zon- en feestdagen 14-17u.
NEC De Vroente, Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout.
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Ecologisch herstel voor Kleine Aa in Essen
de

De provincie Antwerpen beheert de waterlopen van 2 categorie, waaronder
de Kleine Aa en volgt hierbij de principes van een integraal waterbeheer. Er
wordt ruimte voor water gecreëerd waar het kan, wateroverlast in
woongebieden wordt vermeden en er is aandacht voor verschillende
functies zoals natuur, landbouw en recreatie.
De Kleine Aa is nog een belangrijk blauw-groen lint doorheen Kalmthout en
Essen. Vanuit Essen stroomt deze waterloop verder Nederland in waar ze
als ecologische verbindingszone aangeduid werd. In Nederland werden
inmiddels heel wat ecologische maatregelen uitgevoerd (ga maar eens een
kijkje nemen in de buurt van Nispen en Roosendaal).
Provinciaal gedeputeerde voor leefmilieu Rik Röttger licht toe: “Een aantal
percelen langsheen de Kleine Aa in Essen werden of bleven in eigendom
van de gemeente Essen en het Vlaamse Gewest. De provincie Antwerpen
wil op die plaatsen de Kleine Aa kansen geven voor een ecologisch herstel,
rekening houdend met de landbouwers uit de streek. Door deze maatregel
worden in beide projectzones extra bufferruimte en bijkomende
natuurwaarden gecreëerd. In 2006 startte de provincie als voorbereiding
een modelleringstudie op om de haalbaarheid van enkele ecologische
inrichtingsprojecten na te gaan, zonder de landbouwfunctie in deze regio te
hypothekeren.
Ondertussen werden voor de projectzone stroomafwaarts de
Nieuwmoersesteenweg de plannen afgewerkt en werd hiervoor een
vergunning afgeleverd. Er zal opnieuw een oude meander (bocht) aangetakt
worden aan de linkerzijde. Om het water langs deze bocht te sturen wordt in
de huidige Kleine Aa een drempel voorzien tot ongeveer de halve hoogte
van de huidige waterloop. Om te vermijden dat de waterpeilen bij
piekafvoeren in de Kleine Aa ter hoogte van deze projectzone en
stroomopwaarts van de steenweg te hoog zouden komen, wordt bijkomend
een zone langs de steenweg afgegraven om het water op te vangen als
bufferbekken. In deze zone werden de populieren deze winter al gekapt. Als
ook dit bekken vol komt te staan, kan het water ook nog rechtdoor doorheen
de huidige Kleine Aa want het rechtgetrokken traject blijft behouden en
wordt maar gedeeltelijk opgevuld.
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De combinatie van dit alles moet er voor zorgen dat er zeker geen extra
wateroverlast zal ontstaan.
Aannemer Heyrman-De Roeck startte omstreeks 14 juni met de werken die
ongeveer tot half juli zullen duren. Eventuele verkeershinder zal via de
gemeentelijke website aangekondigd worden.
De totale kostprijs bedraagt ongeveer 90.000 euro waarvan de helft wordt
betaald door de provincie en de andere helft wordt gesubsidieerd via het
Europese Interreg IV project "Interactief waterbeheer in de grensregio
Vlaanderen-Nederland".
De gemeente Essen en het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos
ondersteunen het project als grondeigenaars. Ook Natuurpunt
Noorderkempen is tevreden dat de werken eindelijk kunnen starten in de
hoop dat de IJsvogel hier haar vaste plek kan vinden. De werken vinden
namelijk plaats in het kleine reservaatje Oost-Speyckersbosje, dat sinds
enkele jaren in beheer is van de vereniging.
Naast de IJsvogel is ook de Weidebeekjuffer hier een schitterende,
kleurrijke gast.
Meer info te verkrijgen bij:
Bianca Veraart

Vera Warmoeskerken
Schooldreef, 2
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.51.41
CDV nr. 26956
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26 maart 2011 - Oostkantons
Rond 6u15 vertrokken zes personen richting Hoge Venen. De
weersvoorspelling was, in tegenstelling tot de voorgaande dagen, zeer
gunstig. Het beloofde dus een mooie dag te worden en dat is het zeker ook
geworden. In tegenstelling tot het weer in onze regio, konden we in de
Oostkantons tot ‘s avonds genieten van de zon. Eerst reden we naar
Botrange in de hoop om Korhoenen te kunnen waarnemen. Op voorhand is
het altijd afwachten voor de aanwezigheid van mist in dit gebied, want deze
kan een serieuze spelbreker zijn.
Tot aan Signal de Botrange, waar we tegen half negen aankwamen, was er
een schitterende zichtbaarheid en absoluut geen signalen van eventuele
mist. Het zag er dus zeer goed uit We wandelden door het bos naar het
uitzichtpunt over de vlakte, maar plots keken we aan tegen een uit het niets
opgedoken mistgordijn, het gebied was compleet onzichtbaar geworden.
Het was dus even afwachten tot deze mist wat optrok. Tijdens het wachten
hoorden we ineens een kraai-achtig geluid, maar dan een zeer zwaar
geluid. En jawel, plots kwam er prachtig een Raaf aan, die laag en luid
roepend pal over onze hoofden vloog!! Toch wel een vrij onverwachte en
schitterende waarneming. In de top van een spar liet een mannetje Kruisbek
zich mooi bewonderen, voor enkelen van de groep een nieuwe soort. Wat
later was de nevel voor een groot gedeelte verdwenen en konden we de
vlakte afspeuren naar mogelijke Korhoenders. Na een uurtje de omgeving af
te scannen met verrekijkers en telescopen moesten we het opgeven, de
Korhoenders gingen zich vandaag niet laten zien. Enkel Wouter had het
geluk om even een mannetje te zien vliegen. We vervolgden onze weg naar
Eupen, waar we gingen kijken naar de Vesder. Onder een bruggetje over
deze rivier had een Waterspreeuw haar nest gebouwd. Wat verder op de
rivier zagen we haar partner zoeken naar insecten. Ook een Grote Gele
Kwikstaart en Glanskop (die zouden we verderop de dag nog wel meer zien)
lieten zich even bekijken.
Nadien reden we naar Mont, een gehucht van Malmedy waar we onze
boterhammen zouden opeten en vervolgens een wandeling door het dorp
en de weilanden zouden maken. Bij een voederplaats bij een huis in dit dorp
waren zeer vogels aanwezig. Verschillende Vinken, Groenlingen,
Boomklevers, Zwarte Mees, Glanskop, alsook een 40-tal Kepen maakten
dankbaar gebruik van de aanwezige zonnebloempitten en pindanoten. Ook
waren hier een mannetje en 2 wijfjes Goudvink aanwezig die zich
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schitterend lieten bekijken. Wat verder zagen we in de lucht naast
verschillende Buizerds en Sperwer, onze eerste Rode Wouw. Ondertussen
was het al vrij laat in de namiddag geworden en besloten we, na de
fantastische voederplek nog even te hebben bekeken, om in de richting
Sankt Vith te rijden in de hoop nog wat roofvogels te kunnen meepikken.
Onderweg sloegen we af naar Recht naar de omgeving van een
forelkwekerij. Tijdens de trekperiode worden zulke kwekerijen wel eens
opgemerkt door Visarend. Daar aangekomen zweefden in de lucht direct
enkele Buizerds (een soort die we heel de dag regelmatig waarnamen),
alsook een Rode Wouw die een mooie show gaf. Ondertussen waren we al
een tijdje aanwezig in het open gebied rondom de kwekerij en besloten om
terug naar de auto’s te gaan. Het zou immers niets meer worden, het zou te
veel van het goede zijn. Het was al een mooie dag geweest. Plots kwam
echter uit het niets een Visarend aangevlogen, deze cirkelde even boven de
vijvers en ging daarna in de top van een spar zitten! Zo’n waarneming met
een verrekijker was al mooi, maar Wouter en Jean besloten om toch de
telescopen te gaan halen in de auto wat verderop om de vogel toch wat
beter te kunnen observeren. De vogel bleek er vrij gerust in, want toen we
terug waren met onze telescoop was de vogel nog altijd trouw op post en
kon deze door gans de groep uitgebreid en zéér gedetailleerd worden
bekeken. De gele ogen alsook de egale donkere bovenzijde konden
prachtig worden waargenomen. Dit laatste kenmerk wijst op een adult
exemplaar. Deze waarneming was een mooie afsluiter van deze leuke en
zonnige dag. Ondertussen begonnen onze magen te protesteren en na een
lekkere maaltijd aan weinige euro’s (hoeveel oude Belgische franken waren
het ook alweer Leo?) te hebben verorberd, kwamen we moe maar voldaan
aan in Kalmthout.
Zoals wel meer geschreven, hadden ook deze keer de afwezigen zonder
twijfel ongelijk.
Wouter Vanwesenbeeck

8 mei 2011 - Molenplaat
De voorziene wandeling op 8 mei ging door onder geen al te grote
belangstelling. Het was warm, tegen de middag zelfs naar de hete kant,
maar een natuurliefhebber laat zich daar niet door ophouden.
Zoals altijd vertrekt de wandeling aan de parkeerplaats naast de
Binnenschelde. Bij het uitstappen werd al onmiddellijk onze aandacht
getrokken door het zachte keuvelen van een tuinfluiter. Deze zanger heeft
een verborgen leven in de struiken en is daarom zo moeilijk waar te nemen.
De zwartkop en kneu lieten zich goed bewonderen. In de verte zweefde een
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man blauwe kiekendief snel naar het noorden. Deze vogel was vermoedelijk
nog op doorreis.
Wat verder langs het rietveld “De snoekpaaiplaats” was de rietzanger vol
driftig zijn zang en baltsvlucht aan het oefenen. Een roodborsttapuit zag
vanuit een hoge struik de fladderende vlucht. Plots aan een rietstengel een
man baardmannetje. Vlak voor ons vloog dit klein ding met snelle
vleugelslag over het pad naar een bosje riet in de dijk en verdween tussen
het groen.
In het water tussen het riet veel Canadese ganzen, wat een lawaai dat die
vogels kunnen maken, zeker tijdens hun familiale ruzie. Opmerkelijk ook
veel tafeleenden. De grijze mannekes met hun mooie roestbruine kop, da’s
een mooi beeld. Volgens enkele bronnen werden deze vogels het meest
gevangen en geschoten in vroege tijden en kwamen daardoor van alle
eenden veel op de eettafel terecht, vandaar hun naam.
Een vrouw bruine kiekendief zweefde laag links - rechts over het rietveld en
enkele knobbelzwanen gleden majestueus over het water. Ssiissii ssiissii
deden de vleugels bij het op en neer gaan.
Langs de brede gracht zong de kleine karekiet in het riet. Een blauwborst
kon het niet laten zich te laten opmerken. Op een takje sperde het vogeltje
zijn bek open de staart schuin omhoog.
Een laag overvliegende lepelaar verstoorde dit gezang. Deze mooie witte
vogel, zijn grote lepel in aanslag, zweefde traag langs de dijk; liet zijn
landingsstel zakken (poten) en plantte zich in de waterrand.
Aan de slijkrand van het Markiezaatmeer was weinig beweging. Wat luie
vogels die hun pluimen aan verschonen waren. Op het droge ontdekten wij
enkele bontbekplevieren en kleine plevier.
En de wandeling ging verder langs de grote wei waar een groep
brandganzen en grauwe ganzen van het groene gras knabbelden. In de
struiken grasmussen die elkaar wilde overstemmen met fel gezang en hun
fladderende baltsvlucht. Op de dijk een viertal bergeenden, mogelijk een
konijnenpijp aan het zoeken, maar geen tapuit. In de paardenwei aan de
overkant wel tapuiten, een achttal werden opgemerkt.
Ondertussen was het al bijna middag en moest aan de terugtocht gedacht
worden. Met de zon in onze nek, het zweet op onze voorhoofd, terug
richting parking. Toch een fijne dag beleeft.
Weer eens baardmannetjes gezien.
Jos Jacobs
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5 juni 2011 – De Kraaijenberg
De afsluitende wandeling van de Vogelcursus 2011 was ook opengesteld
voor alle natuurliefhebbers van de regio. Er kwamen slechts 3 niet-cursisten
opdagen. Samen met de aanwezige vogelcursisten vormden we een mooi
groepje van 12 deelnemers. En of het de moeite was!
Ondanks de regenachtige ochtend werd het nog een aangenaam warme
voormiddag (met een klein buitje) met in totaal 66 verschillende
vogelsoorten. De opvallendste even op een rijtje.
Aan de vogelkijkhut konden we 4 schitterende Lepelaars in de vlucht
waarnemen en dat terwijl een wijfje Bruine kiekendief voor onze ogen een
pas geslagen prooi zat op te peuzelen. Even voordien mochten we al van
haar jachttechnieken genieten. Een overvliegende Buizerd en Boomvalk
maken het groepje roofvogels rond.
Aan kleine zangvogels geen gebrek: Kleine karekiet, Rietzanger,
Sprinkhaanzanger, Bosrietzanger, Rietgors, Grasmus, Zwartkop, Tuinfluiter,
Tjiftjaf, Fitis en Spotvogel, Kneu, Roodborsttapuit, …
In het gebied konden we ook Brandgans, Canadese gans, Wilde eend,
Tafel-, Kuif- en Krakeend waarnemen. Knobbelzwanen waren prominent
aanwezig, evenals Meerkoet. Dodaars en Fuut maken het rijtje watervogels
compleet. Scholekster, Tureluur (met kuikentjes) en Kievit waren mooi te
bewonderen op en rond enkele plasjes.
We schonken ook aandacht aan de aanwezige plantensoorten.
Zomerbitterling was voor velen een eerste kennismaking met deze
schitterende geelbloeiende plant.
Het wordt langzaam een cliché, maar de afwezigen hadden weer eens
ongelijk. Volgend jaar misschien beter. Want dit mooie gebied verdient meer
aandacht van de natuurliefhebber, zeker nu het wandelpad volledig langs
onverharde wegen leidt.
Joris Pinseel
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Mag (Kan) natuur nog natuur zijn?
Het al dan niet openstellen van natuurreservaten blijft een moeilijk punt.
Uiteraard mogen reservaten geen gesloten vestingen zijn, voorbehouden
voor de geprivilegieerde happy few. Uiteraard moeten mensen kunnen
proeven en genieten van en in de natuur. Tegelijk zou die natuur ook nog
het recht moeten hebben natuur te zijn, een moeilijke evenwichtsoefening.
Rond dit thema verschenen de afgelopen maanden een aantal interessante
bijdragen in diverse tijdschriften waarvan we graag een overzicht geven. We
maken van de gelegenheid gebruik om er hier en daar ook wat bedenkingen
en vragen aan te verbinden.
In ‘De Levende Natuur’ van mei 2010 verscheen: ‘Natuurbescherming
verwordt tot pretparkbeheer’ van J. De Raad, G. Ouweneel en R. Bijlsma.
Deze laatste publiceerde eerder ook al bijdragen rond verstoring door
recreatie (De Levende Natuur, september 2006).
Er is dan wel meer vrije tijd en mobiliteit maar anderzijds steeds minder
natuur. De natuur is er bovendien, daar laten diverse rapporten geen enkele
twijfel over bestaan, erg slecht aan toe. Je zou dan verwachten dat men een
tandje bijsteekt om die natuur te beschermen. Volgens de auteurs is het
tegendeel echter waar: natuurgebieden worden aan de man gebracht als
decor voor mensen. “Het primaire belang van natuurorganisaties lijkt
intussen meer te liggen bij de bescherming en uitbreiding van
ledenaantallen, de koestering van mensenwensen en het (laten) maken van
afwegingskaders, verkenningen, visies (…) dan bij het beschermen van de
natuur”. Nochtans bestaat er voldoende literatuur over de invloed van
menselijke verstoring op planten en dieren maar wordt die blijkbaar
genegeerd. “Natuur moet geld en leden genereren, de ‘vermarkting’ van
natuurgebieden heeft juist het draagvlak voor ‘natuur om de natuur’
drastisch verminderd”. De auteurs pleiten er dan ook voor dat
natuurbescherming haar primaire taak, de bescherming van de natuur, weer
zwaarder laat wegen dan de zorg om mensen en ledenaantallen.
Dat de toevloed van bezoekers in natuurgebieden soms onverwachte
gevolgen kan hebben werd bewezen door de heisa in Nederland als gevolg
van de kadavers van grote grazers zoals Edelherten in de
Oostvaardersplassen vorige strenge winter. Even ‘googelen’ geeft je een
veelvoud van verwijzingen. Onder druk van de ‘publieke opinie’ (het
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draagvlak…) die niet zo blij was met de aanblik van dode beesten besliste
de Nederlandse Tweede Kamer dat de dieren er voortaan moeten
bijgevoederd worden, tegen de beheervisie in.
Dichter bij huis zorgde de ontsnapping van een aantal Damherten in het
Kluisbos voor beroering. De aarzeling van het beleid om ze te doden was
mee ingegeven door een petitie van ‘Red het hert’ met meer dan 1500
handtekeningen! Daardoor dreigt een zoveelste exotenverhaal uit de hand
te lopen. Ook het euthanaseren van die andere exoot, de Canadese gans,
valt door natuurbeheerders vaak moeilijk aan een breder publiek uit te
leggen.
De voorbije winters was er enige commotie rond de schaatsers in de
natuurgebieden, onder andere op de Blankaard. Watervogels in de
overgebleven wakken werden daardoor verstoord op een moment dat jacht
in Vlaanderen verboden werd om deze verzwakte vogels te ontzien. Voor
die discussie zie:
http://www.natuur-forum.be/phpBB3/viewtopic.php?f=25&t=7200&start=20.
De conservator van Uitkerke deed op het moment dat de Sneeuwuil en
eerder de Velduilen er vertoefden een oproep naar ‘het publiek’ om minder
massaal naar het gebied af te zakken, de draagkracht leek eventjes
overschreden. Op internet was toen volgende oproep te lezen: “De
stormloop van vogelaars in de Uitkerkse polder heeft ons genoodzaakt deze
pagina te ontwerpen. De reden: honderden mensen parkeren hun
voertuigen roekeloos in het anders zo rustige buitengebied en zorgen aldaar
voor overlast.”
Als er meer draagvlak komt voor het gebruik van de natuur, komt er dan ook
meer draagvlak voor de natuur? Komt er ook meer aandacht voor de natuur
buiten de reservaten of krijgt de zondagse beleving geen vervolg?
We kunnen er ook nog de vraag aan toevoegen of een gift voor een
reservaat kan en moet beschouwd worden als een toegangsticket voor dat
reservaat? Verwachten donateurs dat, of zijn ze sowieso tevreden dat ze
geholpen hebben om een stuk natuur te beschermen? Ik was - en ben het
misschien wel nog - ooit de trotse bezitter van een heuse vierkante meter
grond in de Pyrenese Aspevallei, o.a. onderdeel van het leefgebied van de
Bruine beer. Door die vallei was een autoweg gepland en door zoveel
mogelijk mensen een klein stukje te laten kopen hoopte men het de Franse
regering moeilijk te maken door de eindeloze onteigeningsprocedures. Ik
vermoed dat niemand van de deelnemers aan die actie toen verwachtte om
bv. een Bruine beer te zien te krijgen met het idee ‘voor wat hoort wat’…
In het julinummer 2010 van De Levende Natuur kwam van de
hoofdredacteur prompt reactie op het vorig artikel onder de titel ‘Meer vogels
of meer recreatie?’. Daarin wordt een beetje warm en koud tegelijk geblazen
en wordt zowaar Frank De Raeve geciteerd met de zin “natuur is al wat niet
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des mensen is”. De laatste decennia is de natuur steeds meer uitgedrukt in
doelsoorten of afspraken over aantallen hectaren van elk beheertype,
desnoods met bulldozers te realiseren. Natuur is dus niet meer ‘al wat niet
des mensen is’, maar het product van onze boodschappenlijstjes. Ook
natuur wordt ‘des mensen’… “Hoeveel vogels mag het kosten als het meer
leden of ‘draagkracht’ voor de natuur oplevert?” De auteur minimaliseert wel
de invloed van de openstelling en recreatie op vogels en stelt dat vooral de
politiek(ers) van belang is (zijn) voor het natuurbeleid.
Ook het september-nummer 2010 van De Levende Natuur besteedt
aandacht aan het natuurbeleid: ‘Natuur als luxe of noodzaak: natuurbeleid in
beweging’. De discussie over het natuurbeleid in de toekomst (in Nederland)
is in feite een discussie over wat men met die natuur wil. De wensen voor
natuur zijn divers. Vanuit verschillende visies op natuur zijn in het kader van
het project Natuurverkenning 2011 vier extreme oriëntaties op natuur
ontwikkeld die het denken over het natuurbeleid moeten stimuleren. Bekijk
zelf maar eens in welke oriëntatie je je het meest terugvindt…!
• Oriëntatie 1: natuur beschermt de biodiversiteit: vitale natuur.
Men vertrekt hierbij vanuit de visie dat natuur een intrinsieke waarde heeft.
Het tegengaan van het verlies aan biodiversiteit in Nederland en elders is
een maatschappelijke opgave. De verscheidenheid aan natuur moet worden
beschermd door grote, aaneengesloten natuurgebieden met ruimte voor
spontane processen. Recreatie is mogelijk maar komt op de tweede plaats.
•

Oriëntatie 2: natuur voorziet de mens van essentiële
levensbehoeften: functionele natuur.
De natuur levert de maatschappij duurzame oplossingen voor alledaagse
zaken zoals zuivering van lucht, water, bodem en bestrijden van
wateroverlast. Natuur staat in deze visie ten dienste van de mens. Het
natuurbeheer moet ecosystemen gezond houden maar soortenbescherming
is hierbij geen doel op zichzelf, soorten die van geen belang zijn voor deze
systemen mogen verdwijnen.
•

Oriëntatie 3: natuur zorgt voor een fijne leefomgeving: beleefbare
natuur.
Hier gaat men er vanuit dat mensen contact met natuur belangrijk vinden,
de afstand tussen natuur en mens moet daarom zo klein mogelijk gehouden
worden. De natuur wordt naar de mensen gebracht door bv. natuurgebieden
rond de steden te creëren met een groter draagvlak voor het natuurbeleid
tot gevolg. Het natuurbeleid is er in de eerste plaats voor de recreatieve
mens waarbij natuurgebieden volledig toegankelijk zijn voor recreatief
gebruik.
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•

Oriëntatie 4: mens en natuur gaan overal prima samen: inpasbare
natuur.
Deze oriëntatie vertrekt van de visie dat natuur wel belangrijk is maar dat
mens en economie belangrijker zijn. Natuurbeheerders bekijken wat
haalbaar en betaalbaar is zonder de omgeving met beperkingen te
confronteren. Het beschermen van soorten is in deze visie van geen tel.
Economische activiteiten zoals wonen, recreatie en energieproductie zijn in
natuurgebieden perfect mogelijk. Natuurgebieden kunnen tijdelijk zijn en
moeten wijken als de economische noodzaak dit vereist.
De toekomst zal uitwijzen naar welke oriëntatie (of combinatie van) het zal
uitgaan.
Het Agentschap voor Natuur en Bos behandelt op zijn beurt in Spoorzoeker
(juni 2010) onder de titel ‘Wees onze gast’ de openstelling. Ook hier veel
aandacht voor wandel-, fiets- en ruiterpaden, vogelkijkhutten, gegidste
wandelingen, infocentra, infoborden, boomhutten, cadeaubons, gpswandelingen … Gelukkig is er ook aandacht voor natuur en wordt gestreefd
naar een zonering waarbij de kwetsbare zones ontzien worden.
Men kan zich soms de vraag stellen of en hoe de mensen het onderscheid
tussen een recreatiegebied en een natuurgebied nog daadwerkelijk maken.
Voor veel mensen zijn Paradisio en het dierenpark van Han prachtige
natuurgebieden…! Paradisio (nu Pairi Daiza) heeft het op zijn site trouwens
over “Pairi Daiza openbaart de charme van de ongerepte wilde natuur (!)
doorheen een innig en vandaar ontroerend contact met de in het park
aanwezige fauna en flora” en “Groot en klein, apart, per twee of meer, Pairi
Daiza nodigt u uit voor een wonderbaarlijke dag te midden van wilde dieren,
een enige kans om voor eens en altijd de schoonheid en de broosheid van
de natuur ter harte te nemen”. Voor het dierenpark in Han-sur-Lesse wordt
dat: “Zin om er op uit te trekken? Spring dan op een treintje voor een reis in
het hart van de natuur”. Daar kan nauwelijks een natuurreservaat tegen
op…!
In het tijdschrift Zoogdier (herfst 2010) staat een interview met Tom Bade,
medeauteur van het boek ‘Wild van economie’ (2010). Daarin wordt
nagegaan welke meetbare economische baten het grootwild (Everzwijn,
Ree, Edelhert…) in Nederland genereert. Het gaat dus niet om de
intrinsieke waarde van de natuur, die laat zich immers niet in geld
uitdrukken.
Enerzijds veroorzaken Everzwijnen immers wel overlast maar mensen
vinden het tegelijk ook spannend een Everzwijn (of Edelhert of Ree) op hun
wandeling te zien en willen daar geld voor uitgeven, van de speciale outdoor
kledij tot fototoestel, overnachting en de pannenkoek met koffie in het café.
Bade verwijt de natuurbescherming zich te veel op te sluiten en te weinig
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aandacht te hebben voor de gemiddelde recreant. “Met enorme oogkleppen
op kijken beheerders, beschermers en inventariseerders naar ‘hun’ natuur,
terwijl ze de gewone mens, die net zo van de natuur geniet als zijzelf,
negeren of zelfs bewust afsluiten van die ervaringen. Juist natuur en zeker
grofwild zouden deskundigen en burgers bijeen moeten brengen, mede ten
behoeve van de bescherming van diezelfde natuur”. Bade komt voor de
Veluwe jaarlijks aan een respectabel 450 miljoen euro natuurgerelateerde
inkomsten! Hij maakt dezelfde rekenoefening voor andere grote
natuurgebieden in Nederland. We hebben het boek ondertussen gekocht,
nog een natuurgerelateerde inkomst… Ook hier veel vragen.
Zijn die inkomsten mooi meegenomen of worden ze een doel op zichzelf?
Moet de lokale economie die profiteert van de aanwezigheid van natuur
betalen voor die baten? Moet meer natuur ook weer meer inkomsten
genereren, of meer natuur? Komt er dan een opdeling tussen ‘commercieel
interessante’ reservaten en de andere? Wordt de verleiding dan niet groot
om ook andere reservaten interessanter te maken door er soorten te
(her)introduceren? Dit staat trouwens expliciet in het boek te lezen: “De
resultaten van deze studie laten zien dat niet alleen de natuurgebieden
dragers zijn van de regionale economie, maar dat op vele plaatsen waar
wild aanwezig is dit een extra dimensie toevoegt (…). Sterker nog, het kan
zelfs economisch lucratief zijn om deze dieren te herintroduceren”. Het gaat
hierbij dan niet enkel om Ree, Edelhert en Everzwijn maar ook om Bever en
Otter. Krijgen soorten die hier anders niet welkom zouden zijn door deze
economische baten een kans die ze anders misschien niet zouden krijgen?
Wolven bv. zitten op niet zo heel grote afstand meer van onze grenzen in
Frankrijk en Duitsland. Wolven kunnen voor recreanten een meerwaarde
aan een gebied geven en dus geld opbrengen.
Ook is niet duidelijk wat dan nog de plaats is van de ‘gewone’, minder
spectaculaire natuur. Loont het in deze optiek nog de moeite te ‘investeren’
in kleine stukjes natuur? Worden bij de baten alle gevolgen in rekening
gebracht bij de kosten (bv. CO²-uitstoot van de recreanten, of is dit te ver
gezocht…?). Wordt ten slotte van het landbouwgebied ook verwacht dat het
recreatief even interessant wordt? Ook daar is in principe veel ruimte voor
ruiterpaden, mountainbike, GPS-tochten …
Onderzoek naar infrastructuurwerken die de natuur een handje zouden
moeten helpen en die ook door het grote publiek vaak sympathiek bevonden
worden draait dan soms weer uit op een ontgoocheling, zo meldt
‘Natuur.focus’ van juli 2010. Er is wel voldoende wetenschappelijk bewijs ter
ondersteuning van de hypothese dat de aanleg van wegen de genetische
variatie van de populaties daar negatief beïnvloedt en genetische
uitwisseling bemoeilijkt. Ecoducten zouden de verbinding tussen populaties
weer moeten herstellen. Het leidt geen twijfel dat dieren de, overigens dure
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ecoducten, gebruiken. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs dat ze
daadwerkelijk de leefbaarheid van gefragmenteerde populaties verhogen.
Het geld zou met andere woorden beter besteed worden aan het vergroten
van de oppervlakte van leefgebieden. In de eerder vermelde vier oriëntaties
maakt dit waarschijnlijk alleen in de eerste optie een kans, de vraag is of die
optie zelf veel kans maakt?
Het onderwerp van dit overzicht lijkt misschien haaks in te gaan tegen het
goede gevoel dat onze reservaten moeten opleveren. De tekst wil ook
geenszins afbreuk doen aan wat al gepresteerd is maar deze invalshoek
leek ons vanuit de bestaande literatuur de moeite om even te belichten en is
een oproep om waakzaam te blijven en ook om te proberen de invloed in te
schatten van ‘natuurvriendelijk gebruik’. Ook al omdat in onze regio de druk
op de resterende natuur groot is en de inzet van lokale besturen en de
provincie te dikwijls erg lauw is als natuur tegenover andere zaken dient
afgewogen.
Norbert Desmet en Rik Desmet
Met dank overgenomen uit “Meander” nr. 1 van jaargang 2011.

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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Een gierzwaluwkolonie is geboren
In de kerktoren van de parochie O.L.Vrouw Geboorte in EssenCentrum hebben enkele koppeltjes Gierzwaluwen een onderdak
gevonden. Er zijn tijdens de restauratie 32 invliegopeningen gemaakt
en daar maken zij nu dankbaar gebruik van. Om het ontstaan van dit
unieke project toe te lichten moeten we een sprong terug in de tijd
maken.
In september 1999 nam Werkgroep Leefmilieu o.l.v. Wim Van den Bergh
het initiatief met een brief, gericht aan de kerkfabriek, om het project
Gierzwaluw voor te stellen Het antwoord liet niet lang op zich wachten en
zette het licht op groen om aan de slag te gaan.
De Gierzwaluwwerkgroep van Natuurpunt-Noorderkempen o.l.v. Wim De
Bock nam de praktische uitvoering voor zijn rekening. Er werden schetsen
gemaakt en overleg gepleegd met het architectenbureau. Eind 2000 kregen
we een schrijven van architect J. Hectors dat zij de openingen in de loop
van januari 2001 gingen boren. Wij hebben gekozen voor sleuven van 7cm
bij 3 cm in het horizontale gedeelte van de oversteek. Het is eigenlijk een
eenvoudige ingreep en de kosten zijn te verwaarlozen. Door de vorm en de
hoogte, waar de openingen zich bevinden, spreken we hier over selectieve
nestplaatsen; dus enkel geschikt voor gierzwaluwen. Binnen op de zolder
hebben de gierzwaluwen aparte compartimenten tussen de balken voorzien
van een deksel. We kunnen hier gerust het label van luxe-appartement op
kleven! Een beetje nestmateriaal maakt het plaatje compleet.
Gierzwaluwen hebben nog steeds te kampen met het gebrek aan geschikte
nestplaatsen. Door het gebruik van moderne materialen en de steeds
strengere bouwnormen verdwijnen er nog altijd te veel nestplaatsen en
komen er amper nieuwe en veilige in de plaats. Een kerktoren is zo’n plaats
waar je toch een kolonie kan laten groeien tot ver in de toekomst. Het zal
wel even duren, want met gierzwaluwen moet je wel wat geduld hebben.
Het is niet omdat je nestkasten hangt voor gierzwaluwen dat je al direct
succes hebt!
Het is best mogelijk dat je eerst Huismussen of Spreeuwen als bewoners
krijgt.
De gierzwaluw is een koloniebroeder. Daarom is het aangewezen om een
aantal nestkasten naast elkaar op te hangen. De Gierzwaluw (Apus apus) is
De Korhaan nr. 3 / juli 2011

Pagina 24

eigenlijk geen echte zwaluw en is de enige van de familie Apodidae die in
België en Nederland voorkomt. Door te zorgen dat er geschikte
nestplaatsen komen, kunnen wij de gierzwaluw, maar ook andere vogels
helpen om te overleven.
De gierzwaluwwerkgroep van onze afdeling is vooral actief met projecten in
Essen en Kalmthout. Wij hebben ook buiten onze regio een goede reputatie
opgebouwd en geven advies daar waar het nodig is.
Wil je nog meer te weten komen over deze aparte vogel, neem dan contact
op met de Gierzwaluwwerkgroep van onze afdeling.
Op 8 juli 2011 wordt een “Gierzwaluwwandeling” gepland in het dorp.
Vertrek om 20.00 u. aan de kerk O.L.Vrouw te Essen-Centrum.
Inlichtingen te verkrijgen bij Wim De Bock (tel. 03/667.49.19 of
wimmekedebock@telenet.be). Inschrijven is gewenst!
Info ook op www.noorderkempen.be
Wim De Bock

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

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal
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De Spycker 2011 … meer dan de moeite waard
De Heemkundige Kring Essen bracht op paasmaandag 25 april 2011 de
ste
68 uitgave van het tijdschrift De Spycker uit. Het is een nummer geworden
met bijdragen voor elck wat wils.
Naast een aantal artikels die onmiddellijk verband houden met de
geschiedenis en de heemkunde van Essen (zoals de geschiedenis van het
“Hemelrijk” en het 100-jarig café “Onder den Toren”) verschenen dit jaar ook
enkele bijdragen waarin “de natuur” centraal staat.
Philip Peeters 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, voorzitter van Natuurpunt Noorderkempen en begeesterd
ste
natuurliefhebber, over de Flora in Essen. Dit is het 1 deel van een
(voorlopig) drieluik over “natuur in Essen”.
Het is 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. Het gaat dieper in op de aanwezige vegetatie van het Essense
landschap. Het werd een boeiende zoektocht naar de aanwezige wilde
planten en hun gebruik door de toenmalige bewoners. Gebieden als De Nol,
de Grote Essensche Heide en de Essen Duinen worden, naast het
kleinschalige landbouwgebied in het dal van de Kleine Aa en Spillebeek,
belicht. Het werd duidelijk dat ons landschap er heel anders uitzag dan nu.
de
De 18 eeuw is het voorlopige eindpunt van de zoektocht. De volgende
ste
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 in het algemeen en flora in het bijzonder.
De Spyckers zijn 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 redactie van De Spycker
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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
18 maart 2011
8 april 2011
29 april 2011
6 mei 2011

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

de

17 plaats
de
5 plaats
de
10 plaats
de
9 plaats
de
14 plaats
ste
8 plaats
de
10 plaats
de
9 plaats

Het seizoen zit er op, maar volgend quizseizoen doen we verder.
De volgende quizzen staan al op ons programma:
9 september 2011
Quiz Heidebloem
Parochiezaal-Nieuwmoer
14 oktober 2011
Quiz KAV
Parochiecentrum-Statie
21 oktober 2011
Quiz ESAK
Parochiecentrum-Statie
Inlichtingen: Dirk Vilijn (tel. 03/667.47.96)
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Paddenstoelencursus
Om de geïnteresseerde natuurliefhebber wegwijs te maken in de
ingewikkelde wereld van de paddenstoelen richten we in het najaar van
2011 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 Gebied
Boterbergen-Stappersven worden de deelnemers gegidst door plaatselijke
gidsen. Hans Vermeulen, paddenstoelenexpert van Natuurpunt Educatie
staat in voor de cursus.
Uiteraard worden de aangetroffen soorten toegevoegd aan de reeds
bestaande database. Hopelijk vinden we nieuwe soorten.

Let op ! De uren van afspraak werden aangepast.
Deze zijn correct !!!
10 september 2011

24 september 2011

15 oktober 2011

29 oktober 2011
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14u00

Paddenstoelencursus - les 1
Kerk Horendonk, Dreveneind,
(17u00) Essen-Horendonk
14u00

Paddenstoelencursus - les 2
Parking "De Ster",
(17u00) Verbindingsstraat, Kalmthout
14u00

Paddenstoelencursus - les 3
Parking "De Ster",
(17u00) Verbindingsstraat, Kalmthout
14u00

Paddenstoelencursus - les 4
Parking Wildertse Duintjes,
(17u00) Essen-Wildert
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Cursus “Paddenstoelen in de Noorderkempen”
4 praktijkwandelingen (met gids)
Inschrijvingsgeld: €12
Determinatiegids apart aan te kopen.
Inschrijven is noodzakelijk en kan door storting van €12 op rekeningnummer
BE59-0000-4153-8026 van Natuurpunt Noorderkempen met vermelding van
Cursus “Paddenstoelen in de Noorderkempen” en “naam v/d deelnemer(s)”.
Er worden maximaal 20 deelnemers toegelaten. Er zijn nog 10 plaatsen vrij!
Meer informatie te bekomen bij:
redactie@noorderkempen.be

Vacature - Natuurpuntcoördinator M/V
‘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 (igor.vandamme@skynet.be).
Bedankt
Het bestuur
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Het Stappersven
Historiek … Huidige habitattypes en …
Wat zal de toekomst brengen!
In het najaar van 2009 kocht Natuurpunt het gebied ‘Stappersven’:
360ha van het bijna 5000ha grote grensoverschrijdend natuurgebied
‘Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide’.
Maar wat is nu het Stappersven? In de volgende serie die uit 7 delen
bestaat en over een aantal uitgaven van ‘De Korhaan’ gespreid zal
worden, gaan we hier iets dieper op in.
Volgende delen komen aan bod:
Deel 1 : Landschapshistoriek
Deel 2 : Bos
Deel 3 : Vennen
Deel 4 : Moeras en Veen
Deel 5 : Heide
Deel 6 : Duinen, Stuifduinen en open zand
Deel 7 : Openstelling
Deel 1 : Landschapshistoriek
Met de verbetering van het klimaat tijdens het Holoceen nam de
vegetatiebedekking toe, waardoor het duinreliëf gestabiliseerd werd. Op de
hoger gelegen waterscheidingkammen en in de zandige duingebieden
ontwikkelden zich eikenberkenbossen en in de vochtige beekdalen
rietmoerassen en wilgen- en/of elzenbroekbossen. Hier kwamen de
afgestorven plantenresten in een waterrijk, zuurstofarm milieu terecht en
accumuleerden tot veenlagen, die de rivierdalen opvulden.
Bij de landinname door de mens, veranderde het landschap aanzienlijk.
Rond 3000 v.C. had de mens vooral een semi-nomadische levenswijze,
waarbij kleine stukjes bos gekapt werden en men verder trok na de
uitputting van de grond door akkerbouw. De struikachtige heidevegetatie die
zich ontwikkelde op de verlaten gronden evolueerde vrij snel naar een
halfnatuurlijk bos. Vanaf het moment dat de heide als weiland voor vee en
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als bron voor plaggen werd gebruikt, werd de regeneratie van het bos er
onmogelijk gemaakt. Vanaf 1000 v.C. werd het gebied massaal ontbost.
Door het verdwijnen van het beschermende plantendek en overexploitatie
traden nieuwe zandverstuivingen op, waardoor stuifduinen ontstonden (de
Formatie van Meer en de Formatie van Kalmthout). In de aanvankelijk
onaangeroerde beekdalen werd tijdens de Middeleeuwen op grote schaal
veen ontgonnen. Door turfwinning ontstonden grote vennen zoals De Nol en
de Putse Moer. Ook de turfvaarten zijn een relict van de ontginningsperiode.
De beweiding met schapen en het afplaggen van de gronden zorgde ervoor
dat de heide open bleef en niet verder ontwikkelde naar loofbos. Daarna
werden dichte drainagestelsels aangelegd en werden de valleigronden als
weiland in gebruik genomen.
Ten tijde van Ferraris (1771-1778) bestond het Stappersven grotendeels uit
heide. In het noorden situeerden zich enkele vijvers, net als dat in het
zuiden de vijver ‘Stappersven’ maar ook een nabije vijver ten oosten ervan
duidelijk zijn afgebakend. Meer centraal in het visiegebied en in het
zuidwesten waren onbegaanbare moerassen gelegen die via de
Roosendaelsche Vaart richting oost werd gedraineerd. In het westen en het
oosten zijn reeds sparrenbomen in lijnvormige structuren merkbaar. De
Roosendaelsche Vaart is blijkbaar al veel langer aanwezig en duidt op het
exploitief karakter van het gebied. Turfwinning was een belangrijke
e
commerciële bezigheid vanaf de 15 eeuw. Via de Roosendaelsche Vaart
werd turf in de richting van Roosendaal afgevoerd. De kaarten van
Capitaine-Chanlaire (1792-1796) en Vandermaelen (1846-1854) tonen niet
veel veranderingen in het landschapsbeeld. Respectievelijk blijkt één van de
vijvers in het noorden te zijn verdwenen en een inkrimping van de vijver ten
oosten van de vijver ‘Stappersven’. Te Boterbergen is een duidelijke
rabattenstructuur, i.e. een kleinschalig systeem van ondiepe greppels
waardoor een langgerekte deelverkaveling ontstaat, goed merkbaar. Deze
e
werd aangelegd tijdens de eerste decennia van de 20 eeuw (cf. op het
gewestplan van 1823 is natte heide nog steeds aanwezig t.h.v.
Boterbergen) om vakkundige drainering en waterberging te voorzien en dit
deelgebied geschikt te maken voor houtwinning. Grote oppervlakten werden
met naaldhout (en uitheemse boomsoorten) aangeplant. Ondermeer ‘Nolse
Duinen’, ‘De Nol’, ‘De Boterbergen’ en ‘Voetbergven’ moesten het
ontgelden. Het areaal aan (natte) heide slonk enorm. Deze omschakeling is
duidelijk weergegeven op de kaarten van het Militair Geografisch Instituut
(MGI 1935; 1969). In het zuidwesten bleef niettemin een moerassige zone
behouden. Kleine natte zones rond de vijver ‘Stappersven’ hielden stand
terwijl het overgrote deel al vergraste ten gevolg van de drainering. Midden
e
de 20 eeuw werd een poging ondernomen om ‘Stappersven’ in gebruik te
nemen als landbouwzone. Na enige drooglegging werd deze zone
aangerijkt met meststoffen. Zonder veel succes want enkele jaren nadien is
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een duidelijke toename van de oppervlakte open water duidelijk te merken.
Nadien vestigde zich een kokmeeuwenkolonie wat voor een bijkomende
aanrijking van vermestende stoffen zorgde. In het zuidwesten ontstond
opnieuw een vijver, weliswaar kleiner dan ten tijde van Ferraris. Sinds de
jaren ’80 verdwijnen her en der aanplanten en werden de ‘Nolse Duinen’
opnieuw opengemaakt. Doch, het meest opmerkelijke is de gestage
toename in oppervlakte van de vijver ‘Stappersven’. Mogelijkerwijze heeft de
nutsfunctie als jachtterrein hiermee te zien. Het laatste decennium werd een
open zone gevrijwaard in het noordwesten en heiderelicten zijn nog steeds
in de periferie van de vijver ‘Stappersven’ aanwezig. Amerikaanse vogelkers
domineert vaak de aanplanten in het visiegebied.
Volgens de hedendaagse indeling der traditionele landschappen in
Vlaanderen behoort het Stappersven tot de Noorderkempen en meer
specifiek tot het “Heide- en bosgebied van Kalmthout”. Een vlakke
topografie met blokvormige patronen van vegetatiemassa’s en open ruimten
van variërende omvang zijn aspectbepalend op landschapsniveau. Een
structureel hoofdkenmerk van dit traditioneel landschap is de cuestarug van
de kleien van de Kempen die gedeeltelijk onder een zanddek bedolven is
met plaatselijk landduinen. De rug watert af naar het noorden, richting
Maasbekken. Het landbouwgebied is grotendeels verkaveld. Uitgestrekte
natuurgebieden met grote landschappelijke waarde zijn terug te vinden op
de droge (stuif)zandgronden en doorbreken het overwegend vlakke
landschap met weidse zichten. Verkavelingen en lintbebouwing in de
beboste gebieden zijn soms storend maar niet ruimtebepalend. Lineaire
beekvalleien of groene wegbermen versterken de ruimtelijke structuur.
Alle biotopen die momenteel te Kalmthoutse Heide aanwezig zijn, hebben
hun ontstaan op een of andere manier te danken aan een ingreep van de
mens. Zandverstuivingen en duinvorming ontstonden door overexploitatie
van de gronden zoals overbegrazing, tot men merkte dat ook zand een
grote economische waarde had en kon dienen voor ondermeer de aanleg
van spoorwegbermen. De beweiding met schapen en het afplaggen hebben
ervoor gezorgd dat de heide open bleef en de successie richting loofbos
geen doorgang vond. Vanaf 1850 vonden grote herbebossingen met vnl.
naaldhout plaats. Deze zijn mede aspectbepalend in het huidige landschap.
Met name aan Belgische zijde ontstonden door turfwinning grote vennen
zoals de Nol en de Putse Moer. Turfvaarten en ontwateringgrachten zijn
landschappelijke overblijfsels van een cultuurhistorisch verleden als
ontginningsgebied. Heden is een groot deel van de gronden in het bezit van
private grootgrondbezitters. De andere gebieden worden beheerd als
natuurlijk erfgoed door het Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten aan
Nederlandse zijde en Afdeling Natuur en Bos en recent Natuurpunt aan
Belgische zijde.
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Igor Vandamme
Bronnen:
- Hermy M., De Blust G. & Slootmaeckers M. (red.) 2004. Natuurbeheer.
Uitg. Davidsfonds i.s.m. Argus vzw, Natuurpunt vzw en het IN, Leuven.
452 p.
- Lambeets, K., 2010, Beheerplan Stappersven.
© Veenpluis
(Jos Jacobs)
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Zoektocht naar Libellen
Na enkele jaren inventarisatie krijgen we een beter zicht op de Libellenfauna
uit onze regio. Sinds 2000 werden al 41 soorten geteld.
Het merendeel van de gegevens komt van de Monitoring van het Grenspark
(Kalmthout), het Zandven (Essen-Horendonk) en het Beekdal van de Kleine
Aa (Essen & Kalmthout). In 2010 werden de Wildertse Duintjes
geïnventariseerd. We beschikken ook over enkele gegevens uit een tuin,
want ook daar kunnen Libellen voorkomen, zeker als je de trotse bezitter
bent van een ‘ecologische’ tuinvijver. En tot slot konden we putten uit de
grote hoeveelheid waarnemingen opgegeven in www.waarnemingen.be.
Overzicht van 11 jaar inventarisatie.
Soort
Azuurwaterjuffer
Blauwe glazenmaker
Bloedrode heidelibel
Bosbeekjuffer
Bruine glazenmaker
Bruine winterjuffer
Bruinrode heidelibel
Geelvlekheidelibel
Gewone oeverlibel
Gewone pantserjuffer
Grote keizerlibel
Grote roodoogjuffer
Houtpantserjuffer
Kleine roodoogjuffer
Koraaljuffer
Lantaarntje
Maanwaterjuffer
Metaalglanslibel
Noordse witsnuitlibel
Paardenbijter
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Soort
Plasrombout
Platbuik
Smaragdlibel
Steenrode heidelibel
Tangpantserjuffer
Tengere grasjuffer
Tengere pantserjuffer
Variabele waterjuffer
Venglazenmaker
Venwitsnuitlibel
Viervlek
Vroege glazenmaker
Vuurjuffer
Vuurlibel
Watersnuffel
Weidebeekjuffer
Zuidelijke glazenmaker
Zuidelijke keizerlibel
Zwarte heidelibel
Zwervende heidelibel
Zwervende pantserjuffer
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© Vuurjuffer
(Sarah Pinseel)

De Korhaan nr. 3 / juli 2011

Pagina 36

2. Lieveheersbeestjes
Ook in 2010 werd gezocht naar deze kleurrijke insectjes en met de inbreng
van gegevens van nieuwe inventariseerders komen we ook dit jaar weer op
een aantal mooie waarnemingen … zelfs enkele nieuwe soorten voor de
regio.
Het overzicht tot 2010:
Lieveheersbeestjes in de
regio
02 03 04 05 06 07 08 09 10 ES KA
10-stippelig LVB
x x x
x
x x ES KA
2-stippelig LVB
x x x x x x x x x ES KA
19-punt LVB
x
x ES KA
Bruin LVB
x
ES
10-vlek LVB
x
x
x
ES
Roomvlek LVB
x
x
x ES KA
11-stippelig LVB
x x x x x x
x ES
5-stippelig LVB
x x x x x x x x x ES
7-stippelig LVB
x x x x x x x x x ES KA
Hiërogliefen LVB
x
KA
4-vlek LVB
x x x x
x ES KA
Meeldauw LVB
x x x x
x x x x ES KA
Harlekijn LVB
x
x
ES KA
Veelkleurig Aziatisch LVH
x x x x x x x x x ES KA
Ruigte LVB
x x
KA
Vloeivlek LVB
x x
x x x x x x ES KA
18-stippelig LVB
x ES KA
14-stippelig LVB
x x x x x x
x x ES KA
22-stippelig LVB
x x x x x x x x x ES KA
24-stippelig LVB
x
ES
Wilgen LVB
x
x ES
20-stippelig LVB
x
KA
Gestreept LVB
x
KA
Oogvlek LVB
x
ES KA
16-punt LVB
x x
x
x ES KA
Totaal 12 15 13 10 10 14 9 10 19 21 19
Joris Pinseel
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Bosbessenpad
Sinds eind 2010 is dit
wandelpad door het
voormalig
Domein
Carlier een feit.
Het
Bosbessenpad
voert de wandelaar
doorheen een deeltje
van
dit
voormalig
kasteeldomein.
Onderweg is het, zeker
in het najaar, genieten
van de kleurenpracht
van de Amerikaanse
eiken die een aantal
paden omzomen.
In de grazige bermen
groeien dan tal van
paddenstoelen die hier
weelderig groeien.
Langs het pad kun je de
kleine struikjes Blauwe
Bosbes
opmerken.
Deze bijzondere planten
vormen een waardevolle ondergroei van
een deel van het
gebied. Deze planten
zijn typisch voor een Eiken-Berkenbos; een vegetatietype dat hier nog her
en der voorkomt.
Aan de wandelaar om van dit uniek stukje natuur te genieten; graag met
respect voor de aanwezige planten en dieren.
Vertrek aan “De Ster” (kruispunt Kastanjedreef en Verbindingsstraat).
Beheerteam Stappersven
De Korhaan nr. 3 / juli 2011

Pagina 38

Elk jaar opnieuw is het uitkijken voor de lente. Dit is immers het
seizoen dat de meeste soorten aanwezig zijn en dit is ook het
uitgelezen seizoen om zeldzame vogels te ontdekken. Het warme
weer zorgde ervoor dat er ook een aantal zuiderse soorten naar onze
streken kwamen afgezakt. Dit voorjaar zal zeker herinnerd worden
als een prachtige zonnige lente, maar ook als kurkdroog. Wat ons
echter dit voorjaar het meeste zal bijblijven is de dramatische brand
die 25-26 mei heeft gewoed in de Kalmthoutse Heide met
verschrikkelijke gevolgen voor de fauna en flora.
Hieronder vind je overzicht met de voornaamste vogelwaarnemingen
terug.
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) was een gewone verschijning tijdens dit
voorjaar. Op verschillende plaatsen werden broedgevallen opgemerkt. Ook
Fuut (Podiceps cristatus) werd heel wat waargenomen. Vreemd genoeg
was deze soort ook regelmatig te zien op heidevennen die geen vis
bevatten. De eerste Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) was op 24 maart
aanwezig in de regio. Nadien werd deze soort op enkele vennen
waargenomen, maar steeds in zeer kleine aantallen.
Leuk was een Roerdomp (Botaurus stellaris) die op 16 maart in De Maatjes
aanwezig was. Op 4 mei was ook een exemplaar aanwezig in de
Kalmthoutse Heide. Grote Zilverreigers (Ardea alba) waren regelmatig te
zien in de Maatjes, op het Groot Schietveld en in de Kalmthoutse Heide. De
eerste Purperreiger (Ardea purperea) was aanwezig op het Groot
Schietveld op 3 april. Daarna trokken nog verschillende exemplaren door de
regio. Op 1 mei vlogen niet minder dan 4 exemplaren over het Stappersven.
Op 27 maart vlogen reeds 2 Zwarte Ooievaars (Ciconia nigra) over het
Groot Schietveld. Nadien trok nog telkens een exemplaar over ditzelfde
gebied op 30 april en 8 mei. Op 7 mei vlogen 2 Zwarte ooievaars over de
Huybergsebaan te Essen-Wildert (naar het zuiden). Dezelfde exn werden
boven de Kalmthoutse Heide opgemerkt. Gedurende de hele periode
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trokken geregeld kleine groepjes Ooievaar (Ciconia ciconia) door de regio.
Sinds 30 april werd heel regelmatig een Lepelaar (Platalea leucorodia)
opgemerkt (Kalmthoutse Heide, De Maatjes, De Nol, Essen-Wildert). Een
leuke soort!
Tijdens de maand maart verbleven er nog enkele Toendrarietganzen
(Anser serrirostris) in de Maatjes en de Kalmthoutse Heide. Het laatste
exemplaar vloog op 16 april door de streek. Ook Kolgans (Anser albifrons)
was tijdens de maand maart nog geregeld te zien. Een groep van maximum
750 exn. verbleef in de Kalmthoutse Heide. Grauwe Ganzen (Anser anser)
waren ook geregeld te zien in de regio, doch in kleinere groepen dan de
voorgaande soort.
Bergeenden (Tadorna tadorna) waren bij verscheidene heidevennen waar
te nemen en ook in de Maatjes waren enkele exemplaren aanwezig.
Smienten (Anas penopele) waren tot half april aanwezig, de grootste
aantallen werden traditioneel waargenomen op het Stappersven en op
Hopmeer. Krakeenden (Anas strepera) werden in kleine groepjes tot 13
exemplaren waargenomen. Wintertalingen (Anas crecca) werden
veelvuldig waargenomen, de grootste aantallen werden genoteerd in de
Kalmthoutse Heide en in de Maatjes. Pijlstaart (Anas acuta) was dit jaar
eerder een doortrekker in klein aantal. Op het Stappersven werden
maximaal een 30-tal exemplaren geteld. De eerste 2 Zomertalingen (Anas
querquedula) waren reeds op 22 maart aanwezig op het Groot Schietveld.
Slobeend (Anas clypeata) was een vrij gewone doortrekker gedurende
deze periode. Bijzonder was een koppel Krooneend (Netta rufina) dat op 7
maart aanwezig was op het Stappersven. Tafeleenden (Aythya ferina)
waren ook regelmatig aanwezig op enkele heidevennen, maar toch wel in
opmerkelijk kleine aantallen. Van Kuifeend (Aythya fuligula) waren dagelijks
kleine groepjes aanwezig op een aantal heidevennen en in de Maatjes. Net
zoals de voorgaande jaren, waren er ook nu de hele periode Brilduikers
(Bucephala clangula) aanwezig op een aantal vennen in de Kalmthoutse
Heide. Op de Putse Moer werd een maximum van niet minder dan 23 exn.
geteld! Bijzonder waren 2 Nonnetjes (Mergellus albellus) die op 4 maart
aanwezig waren bij De Nol in de Kalmthoutse Heide. Nog een exemplaar
was op 22 maart aanwezig. Uitzonderlijk was de melding van een wijfje
Middelste Zaagbek (Mergus serrator) op het Groot Schietveld op 19 maart.
De eerste Wespendief (Pernis apivorus) verscheen op 10 april, daarna
werden nog heel wat waarnemingen verricht. Zwarte Wouw (Milvus
migrans) was een vrij regelmatige doortrekker vanaf half april. Rode Wouw
(Milvus milvus) werd af en toe vanaf half maart gemeld. Een leuk groepje
van 4 exn was op 5 mei aanwezig op het Groot Schietveld. Spectaculair was
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de waarneming van een overvliegende Vale Gier (Gyps fulvus) over een
tuin in Wuustwezel-Gooreind op 8 mei. Leuk was de aanwezigheid van een
Slangenarend (Circaetus gallicus) bij de Nol in de Kalmthoutse Heide op 9
mei. Op 12 mei was er nog een waarneming van een overvliegend ex. bij
het Klein Schietveld. Vanaf begin maart was Bruine Kiekendief (Circus
aeruginosus) een regelmatige gast in de regio. Blauwe Kiekendief (Circus
cyaneus) was in maart en april nog regelmatig te zien in zijn
overwinteringsgebied. Het laatste exemplaar werd gezien op 23 april. Een
mogelijk overvliegend mannetje Steppenkiekendief (Circus macrourus)
werd op 17 mei in Wuustwezel waargenomen. In mei pleisterden er enkele
Grauwe Kiekendieven (Circus pygargus). De Ruigpootbuizerd (Buteo
lagopus) van de Marijnenvennen te Kalmthout-Nieuwmoer was daar nog
aanwezig tot ten minste 20 maart. Een vijftal Visarenden (Pandion
haliaetus) trokken in april en mei door de regio. De enige Roodpootvalk
(Falco vespertinus) voor deze periode werd waargenomen op 16 mei in de
Kalmthoutse Heide. Smellekens (Falco colombarius) werden in maart en
april geregeld waargenomen in de Kalmthoutse Heide, in de Maatjes en op
het Groot Schietveld. Ook begin mei waren er nog enkele waarnemingen op
het Groot Schietveld en in de Maatjes. De eerste Boomvalk (Falco
subbuteo) was op 9 april terug aanwezig in de regio. Slechtvalk (Falco
peregrinus) was een zeer regelmatige verschijning in de natuurgebieden in
de regio gedurende het hele voorjaar.
Patrijs (Perdix perdix) werd iets meer waargenomen in de regio dan de
vorige jaren. Toch is het voor deze soort zeer moeilijk om te overleven in
onze streek. De eerste Kwartel (Coturnix coturnix) was aanwezig op het
Groot Schietveld.
Bij verschillende vennen in de Kalmthoutse Heide en het Groot Schietveld
was Waterral (Rallus aquaticus) te horen. Ook in de Maatjes werd deze
soort genoteerd.
Een groep van 17 Kraanvogels (Grus grus) vloog op 7 maart over de
Kalmthoutse Heide. Op 8 maart trok een groep van 15 exn. over EssenHoek. In april en mei werden nog enkele exemplaren pleisterend of
overvliegend waargenomen in de Kalmthoutse Heide en op het Groot
Schietveld.
Op 10 april waren 4 Steltkluten (Himantopus himantopus) aanwezig in de
Maatjes en op 8 mei trokken 3 exemplaren over het Groot Schietveld. Op 24
maart waren 3 Kluten (Recurvirostra avosetta) aanwezig op het
Stappersven. Op 17 en 24 mei werd hier nog een ex. waargenomen.
De eerste Kleine Plevier (Charadrius dubius) was terug aanwezig in de
regio vanaf 16 maart. Op 11 maart foerageerde een Bontbekplevier
(Charadrius hiaticula) in de Kalmthoutse Heide. Op 17 mei was nog een
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exemplaar present in de Maatjes. Erg leuk was een groepje van 10
Morinelplevieren (Charadrius morinellus) op 14 mei in de Maatjes. De
vogels lieten zich prachtig bekijken, 9 van de 10 vogels waren in
zomerkleed. Goudplevier (Pluvialis apricaria) werd dit voorjaar opvallend
weinig opgemerkt.
Eén Kleine Strandloper (Calidris minuta) was op 28 maart aanwezig in de
Steertse Heide in de Kalmthoutse Heide. Twee Temmincks Strandlopers
(Calidris temminckii) vlogen op 8 mei over het Groot Schietveld. Bonte
Strandlopers (Calidris alpina) waren af en toe op doortrek aan te treffen in
de regio.
Kemphaan (Philomachus pugnax) trok slechts sporadisch door de regio.
Het enige Bokje (Lymnocryptes minimus) voor deze periode werd op 9 april
waargenomen in de Kalmthoutse Heide. Watersnip (Gallinago gallinago)
werd veelvuldig waargenomen, doch steeds in kleine groepjes. Tijdens dit
voorjaar werden ook weer enkele Houtsnippen (Scolopax rusticola)
opgestoten op een aantal plaatsen.
Zoals wel bekend, blijft Grutto (Limosa Limosa) het zeer slecht doen in de
regio. Het maximaal voor dit voorjaar was slechts een 50-tal exemplaren.
Regenwulp (Numenius phaeopus) was vanaf begin april een talrijke
doortrekker.
Van Zwarte Ruiter (Tringa erythropus) kwamen deze lente amper 3
waarnemingen binnen. Tureluur (Tringa totanus) was heel de periode
aanwezig in de Kalmthoutse Heide, de Maatjes en het Groot Schietveld. De
eerste Groenpootruiter (Tringa nebularia) was aanwezig op 9 april. De
laatste doortrekker werd genoteerd op 20 mei. Witgatje (Tringa ochropus)
was een zeer talrijke doortrekker. Ook van Bosruiter (Tringa glareola)
kwamen er zeer veel waarnemingen binnen. In de Maatjes pleisterden zelfs
groepjes tot maximaal 15 exn. Oeverloper (Actitis hypoleucos) trok vanaf
eind maart regelmatig door de regio.
De weilanden van de Noorderkempen vormden weer goede plaatsen voor
het aantreffen van Zwartkopmeeuwen (Ichthyaetus melanocephalus).
Tellingen door de regio leverden toch weer regelmatig enkele honderden
vogels op. Op 30 april vlogen er 5 Dwergmeeuwen (Hydrocoloeus minutus)
over het Groot Schietveld. Zwarte Stern (Chlidonias niger) werd maar heel
sporadisch gemeld in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld.
De eerste Koekoek (Cuculus canorus) was begin april terug in de horen in
de regio.
Tussen begin april en half mei werden enkele Velduilen (Asio flammeus)
waargenomen op het Groot Schietveld, in de Kalmthoutse Heide en in de
Maatjes. In de Maatjes was in mei gedurende meerdere dagen aanwezig.
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De eerste Gierzwaluw (Apus apus) was terug van zijn winterverblijf op 30
april.
In april en mei werden verschillende Draaihalzen (Jynx torquilla)
waargenomen in de Kalmthoutse Heide en op het Groot- en Klein
Schietveld. Op Essen-Heikant werd op 20 april zelfs een ex. opgemerkt in
een tuin!! Kleine Bonte Specht (Dendrocopos minor) doet het goed in de
regio en werd ook dit voorjaar weer heel wat waargenomen.
Uitzonderlijk was een Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) die op 5 mei
werd waargenomen in de Wezelse Heide. Ook de volgende dag was de
vogel hier nog aanwezig en dit is een nieuwe soort voor het gebied.
De eerste Oeverzwaluw (Riparia riparia) was reeds op 3 april aanwezig in
de regio. De eerste Boerenzwaluw (Hirundo rustica) werd waargenomen op
12 maart. Voor de eerste Huiszwaluw (Delichon urbicum) was het wachten
tot 2 april.
Op 17 en 30 april vloog er telkens een Duinpieper (Anthus campestris) over
het Groot Schietveld. De eerste Boompieper (Anthus trivialis) was terug
aanwezig in de heidegebieden op 26 maart. Op 30 april vloog er een
Roodkeelpieper (Anthus cervinus) over het Groot Schietveld.
Overwinterende Waterpiepers (Anthus spinoletta) waren nog in de regio
aanwezig tot begin april. Gele Kwikstaart (Motacilla flava) was een
regelmatige doortrekker. De eerste waarneming dateert van 27 maart.
Tussen 23 maart en 7 mei was er een Engelse Gele Kwikstaart (Motacilla
flavissima) aanwezig in de Wezelse Heide. Noordse Gele Kwikstaarten
(Motacilla thunbergi) waren vanaf eind april geregeld te zien in de
Kalmthoutse Heide, de Maatjes en op het Groot Schietveld. Van Grote Gele
Kwikstaart (Motacilla cinerea) kwamen er slechts enkele waarnemingen
binnen.
Leuk was de vaststelling dat op enkele plaatsen Nachtegaal (Luscinia
megarhynchos) werden waargenomen. Ondermeer in de Kalmthoutse
Heide, de Maatjes en in Essen-Horendonk werden exemplaren gehoord. De
eerste Blauwborst (Luscinia svecica) was aanwezig in de regio op 20
maart.
Paapje (Saxicola rubetra) was vanaf begin april een vrij regelmatige
doortrekker. Tapuit (Oenanthe oenanthe) was vanaf eind maart een talrijke
doortrekker in de regio. In de Kalmthoutse Heide en het Groot Schietveld
was er een melding van Groenlandse Tapuit (Oenanthe oenanthe
leucorhoa). Op het Groot Schietveld waren er ook nog enkele ringvangsten
van deze soort. De eerste Beflijster (Turdus torquatus) werd op 3 april
waargenomen. Op 9 april was een groep van niet minder dan 19
exemplaren aanwezig in de Kalmthoutse Heide!
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In de natuurgebieden van de regio werden dit voorjaar opmerkelijk veel
Sprinkhaanzangers (Locustella naevia) waargenomen. Vanaf eind april tot
eind mei was er zeer geregeld een Snor (Locustella luscinioides) te horen in
de Matjens. Rietzangers (Acrocephalus schoenobaenus) werden
opgemerkt in de Maatjes, het Groot Schietveld en in de Nol te EssenWildert.
Op enkele plaatsen werden dit voorjaar weer Braamsluipers (Sylvia
curruca) waargenomen. Van Fluiter (Phylloscopus sibilatrix) kwamen heel
wat waarnemingen binnen. In de Kalmthoutse Heide en het Groot
Schietveld werden verschillende zangposten vastgesteld.
Wielewaal (Oriolus oriolus) werd op 11 mei waargenomen op het Groot
Schietveld. Op 16 mei werd een ex. gehoord in een tuin op Essen-Wildert.
Klapeksters (Lanius excubitor) waren in mei en april nog regelmatig
aanwezig in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld. Het laatste
exemplaar werd op 22 april gezien in de Nol.
Kleine Barmsijs (Carduelis cabaret) werd heel wat opgemerkt gedurende
dit voorjaar. In de Kalmthoutse Heide was er een geslaagd broedgeval. Ook
Kruisbek (Loxia curvirostra) werd dit voorjaar heel wat opgemerkt. Op 17
mei was een Noordse Goudvink (Pyrrhula pyrrhula pyrrhula) aanwezig in
de Kalmthoutse Heide. Op 1 mei vloog een Ortolaan (Emberiza hortulana)
over het Groot Schietveld. Op 12 maart vloog een Geelgors (Emberiza
citrinella) over ditzelfde gebied.
Tot zover dit overzicht. Een volledig overzicht vind je op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Waarnemers: Jos Cox, Wim De Bock, Jef De Ridder, Steven De Saeger, Koen
Dierckx, Huub Don, Joris Elst, Bert Goyens, Jos Jacobs, Louis Jacobs, Herman
Jacobs, Jean Jordaens, Ignace Ledegen, Jos Keuppens, Henri Moeskops, Karel
Molenberghs, René Nelen, Bruno Nef, Herman Nuytemans, Clement Peeters, Miel
Peeters, Joris Pinseel, Walter Sluis, Toon Spanhove, Paul Snels, Dirk Swaenen, Dirk
Symens, Peter Symens,Marnix Thibaut, Wim Vandenbergh, Cel Van Hooydonck,
Cees Van Laerhoven, Leo Vanwesenbeeck, Wouter Vanwesenbeeck, Glenn
Vermeersch, Koen Verschoore, Michel Viskens, Herman Voet, Bernd Willaert, Ludo
Wens, e.v.a

Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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Datum
15/01/2011
16/02/2011
6/03/2011
12/03/2011
12/03/2011
16/03/2011
19/03/2011
20/03/2011
22/03/2011
24/03/2011
26/03/2011
26/03/2011
27/03/2011
28/03/2011
30/03/2011
31/03/2011
1/04/2011
2/04/2011

Soort
Bruine Kiekendief
Boomleeuwerik
Grutto
Boerenzwaluw
Tjiftjaf
Kleine Plevier
Rode Wouw
Blauwborst
Zomertaling
Fitis
Boompieper
Tapuit
Gele Kwikstaart
Kleine Strandloper
Rouwkwikstaart
Gekraagde Roodstaart
Zwartkop
Huiszwaluw
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Locatie
Kalmthoutse Heide - Van Ganzenven
Kalmthoutse Heide - Drielingvennen
Kalmthout - De Maatjes
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Kalmthout - De Maatjes
Essen - Hoek
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Kalmthoutse Heide - Hazenduinen
Kalmthout - Marijnenvennen
Groot Schietveld
Kalmthoutse Heide - Steertse Heide
Kalmthoutse Heide - Steertse Heide
Kalmthoutse Heide – Oud Gemeentebos
Brasschaat
Wuustwezel
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Waarnemer
Alois Jacobs
Steven De Saeger
Marc Vanbrabant
Peter Symens
Peter Symens
Steven De Saeger
Wim De Bock
Symens Dirk
Symens Dirk
Herman Nuytemans
Glenn Vermeersch
Ludo Reynaerts
Dirk Symens
Filiep T'jollyn
Luc teugels
Glenn Vermeersch
Herman Nuytemans
Stefan Masure

Datum
2/04/2011
3/04/2011
3/04/2011
3/04/2011
3/04/2011
3/04/2011
4/04/2011
5/04/2011
5/04/2011
8/04/2011
9/04/2011
10/04/2011
11/04/2011
16/04/2011
16/04/2011
17/04/2011
19/04/2011
20/04/2011
22/04/2011
23/04/2011
23/04/2011
23/04/2011
27/04/2011
30/04/2011

Soort
Zwarte Roodstaart
Beflijster
Koekoek
Oeverzwaluw
Purperreiger
Regenwulp
Nachtegaal
Bonte Vliegenvanger
Rietzanger
Grasmus
Boomvalk
Wespendief
Sprinkhaanzanger
Draaihals
Paapje
Tuinfluiter
Zwarte Wouw
Fluiter
Kleine Karekiet
Bosruiter
Engelse Kwikstaart
Snor
Zomertortel
Dwergmeeuw
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Locatie
Kalmthout
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Wuustwezel - De Wezelse Heide
Wuustwezel
Kalmthoutse Heide - Hazenduinen
Kalmthout - De Maatjes
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Kalmthout - De Maatjes
Kalmthoutse Heide - Zandplaat
Klein Schietveld
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Kalmthoutse Heide - Drielingvennen
Kalmthout - Hanneke Wiewau
Groot Schietveld
Wuustwezel - De Wezelse Heide
Kalmthout - De Maatjes
Kalmthout - De Maatjes
Groot Schietveld
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Waarnemer
Wouter Vanwesenbeeck
Dirk Swaenen
Peter Symens
Peter Symens
Peter Symens
Dirk Symens
Marc Van Brabant
Glenn Vermeersch
Herman Jacobs
Dirk Symens
Dirk Symens
Cel Van Hooydonk
Glenn Vermeersch
Filip Collet
Dirk Symens
Koen Dierckx
Dirk Swaenen
Steven De Saeger
Herman Jacobs
Dirk Symens
Marc Vanbrabant
Dirk Symens
Cel Van Hooydonk
Peter Symens

Datum
30/04/2011
30/04/2011
30/04/2011
1/05/2011
2/05/2011
5/05/2011
7/05/2011
7/05/2011
7/05/2011
8/05/2011
8/05/2011
11/05/2011
16/05/2011

Soort
Gierzwaluw
Noordse Kwikstaart
Zwarte Stern
Grauwe Kiekendief
Spotvogel
Braamsluiper
Bosrietzanger
Grauwe Vliegenvanger
Nachtzwaluw
Kwartel
Temmincks Strandloper
Wielewaal
Roodpootvalk

Locatie
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Kalmthout - De Maatjes
Kalmthout
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Kalmthoutse Heide - Parking Noord
Wuustwezel - De Wezelse Heide
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Kalmthoutse Heide - Drielingvennen

Waarnemer
Dirk Swaenen
Dirk Swaenen
Dirk Swaenen
Dirk Symens
Cel Van Hooydonk
Wouter Vanwesenbeeck
Peter Symens
Herman Nuytemans
Molenberghs Karel
Dirk Symens
Peter Symens
Peter Symens
Glenn Vermeersch

Onderstaande fenologielijst is op basis van http://noorderkempen.waarnemingen.be/fenologie.php?jaar=2011
Vanuit dit scherm kan je ook doorklikken naar een vogellijstje per gebied.
Ook is het mogelijk voor andere diergroepen een dergelijke lijst op te vragen.
Samenstelling: Herman Jacobs
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De domme gans
Het was 8 mei 2011.
Weet ge’t nog van die droogte en dagen en weken zon, zon en nog een zon.
Warm was het ook en alleen wanneer een wolk aandreef, woei een lauw
windje. Schitterend vlinderweer.
Ik ben gaan tellen op de Steertse Heide. Ik heb er nog nooit zo weinig
vlinders gezien. Maar iets is er toch altijd wel. Zo een Bont dikkopje op de
zandweg. In die buurt nooit eerder gezien. Zo een Groentje op een plek
Robertskruid, midden de verdorrende weiden, geen struik of boom in de
buurt. Zo, in een top van een struik hei, een groentje met helder oranje
achterkant van de onderkant van de voorvleugel (ik herhaal “de achterkant
van de onderkant van de voorvleugel”). Nooit eerder gezien. Ik ben thuis
meteen in de boekjes gaan kijken en vind daar alleen wat bruin.
Maar laten we het over die domme gans hebben.
Achter in de Steertse Heide ligt een stuk rechte sloot van uit de tijd dat het
er nog nat was. Nu is ze Pitrus en netels. De sloot is een afgesloten gang
geworden van vijf/zes meter breed, bijna 100 meter lang. Aan weerskanten
houdt schapendraad de beesten buiten, binnen elk hun wei. Mijn
vlinderroute loopt langs de draad.
Vooraan stonden daar aan de weikant twee Canadaganzen met
hooggestrekte nek hronk-uut, hronk-uut te waarschuwen. Ze lieten me
naderen en stapten dan geen twintig meter van me af met dezelfde snelheid
als ik voor mij uit. Brutale beesten, dacht ik. Of tamme?
Eén vloog op en weg.
Toen pas zag ik aan de andere kant van de draad, binnen de gang, een
moedergans met zes donskuikens gebukt verder sluipen tussen de Pitrus.
De gele kuikens verbergen was onbegonnen werk. Die drentelden alle
kanten op. En al vlug wipten ze de mazen door naar het mannetje toe. Die
paste zijn snelheid aan en leidde ze verder, schuin weg van de draad, weg
van mij de wijde wei in. Het vrouwtje liep verder in de gang en trachtte nu en
dan, laag bij de grond, door het raster te dringen. De kop, dat lukte, de hals
en een stuk borst ook nog, maar hoe ze ook spartelde en duwde, de rest
was te dik. Ze probeerde het telkens weer.
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Een eindje verder lopen en proberen, wel meer dan tien keer.
Domme gans, dacht ik, vlieg toch over die draad!
Na 50 meter ben ik tenslotte zelf over het raster de gang ingestapt om haar
eruit te zetten. Ik stond aan de binnenkant nog niet helemaal weer vast op
mijn benen of daar was ze over de draad gevlogen, de wei in bij de jongen.
Op zo’n momenten gaat een mens twijfelen of een domme gans niet slim is
en slim zijn al eens dom.
Koen Verschoore

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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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
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

Vijverlaan, 85
Essen: 03/677.35.98

•

René Peeters

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

Penningmeester Noorderkempen
Web-master
Vogelwerkgroep Noorderkempen

Heikantstraat, 3A
Essen: 03/297.42.82

Voortrekker ‘Kern Essen’
Conservator ‘Stappersven’
Beheerteam ‘Stappersven’

•

Public Relations

Hedwig Lauriks

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’
Beheerteam ‘Stappersven’

Wouter Vanwesenbeeck Vogelwerkgroep Noorderkempen

Victorine Van Mechelenlaan, 15
Kalmthout: 0474/43.33.48

•

Jos Jacobs

Beheerteam ‘Stappersven’

Vossenboslaan, 9
Essen: 03/667.42.29
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1-2

Woordje van de voorzitter

Joris Pinseel

3-5

Activiteiten Noorderkempen

Bestuur

Natuur.beheer
6-10

Gevolgen van de brand

11

“Het Landschap Her’schapen’

Kevin Lambeets

Natuur.info
De Vroente

Natuur.beheer
12-13 Ecologisch herstel van de Kleine Aa
14-17

Natuur.verslagen

Bianca Veraart
Natuurpunt-leden

Natuur.landschap
18-23 Mag natuur nog natuur zijn

N. & R. Desmet

Gierzwaluwwerkgroep
24-25 Een gierzwaluwkolonie is geboren

Wim De Bock

26

Natuur.heem

Redactie “De Spycker”

27-30

Nieuws.Noorderkempen

Redactie “De Korhaan”

Natuur.vroeger&nu
31-34 Stappersven - Historiek

Igor Vandamme

Natuur.Noorderkempen
35-37 Libellen en Lieveheersbeestjes
38

Natuur.tocht

Joris Pinseel
Beheerteam

Vogels in de Noorderkempen
39-44 Vogels in de lente
45-47 Fenologie 2010-06-09

W.Vanweesenbeeck
Herman Jacobs

Cursiefje van Koen
48-49 De domme gans
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Koen Verschoore
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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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