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Woordje van de voorzitter
’t Is weer voorbij die ’mooie’ zomer??
Augustus 2011 gaat de geschiedenis in als één van de natste
augustusmaanden ooit. Het was dit jaar geen echte zomer ... veel te nat, te
fris, te weinig zon, te veel bewolking, te … . Ook begin september was alles
behalve behoorlijk weer. Blijkbaar vonden de weergoden dat we het zonnige
weer al eerder hadden gekregen … het warme en zonnige voorjaar, weet je
nog?
Dat het weer invloed had op de natuur is wel duidelijk. Er werden heel wat
minder vlinders waargenomen dan de andere jaren; zowel in soorten als in
aantallen. Volgens ornithologen (die het kunnen weten) was het een slechte
zomer voor allerlei soorten watervogels: mislukte broedgevallen van
Geoorde fuut, Kuifeend, Brilduiker, … in de regio. En voor de paddenstoelen
was het blijkbaar ook te nat. Kortom, een zomer om snel te vergeten.
Nu maar hopen op een zonniger en droger najaar.
In dat najaar staan trouwens nog enkele interessante activiteiten gepland:
“Vrijwilligersweekend”, “Week van het bos”, Beheerswerken, actie “Behaag
je landschap”, Zeelanduitstap, … . We nodigen U allen uit om deel te
nemen.
Iedereen
is
van
harte
welkom.
Voor
zowel
het
“Vrijwilligersweekend”, de “Week van het Bos” als “Behaag je landschap”
mogen we rekenen op de medewerking van het gemeentebestuur van
Kalmthout. Ook JNM-Akerland neemt deel. Waarvoor dank.

Binnen onze afdeling valt er gelukkig ook heel positief nieuws te rapen. Ons
ledenaantal zit nog steeds in de lift, ondanks het afvallen van een aantal
leden hebben we opnieuw de kaap van ‘600’ bereikt.
Binnen de grenzen van Gebied Stappersven werden schitterende,
onverwachte waarnemingen verricht … enkele plantensoorten werden
(her)ontdekt … een nieuwe reptielsoort werd gevonden … nieuwe
vogelsoorten … nieuwe paddenstoelen … . Door de brand werd het gebied
intensiever bezocht én onderzocht, met deze prachtige gegevens als
resultaat. Het kleine reservaat “Oost-Speyckersbosje” onderging een facelift.
Het eerder gerooide populierenbosje heeft nu plaats gemaakt voor een
overstromingsbekken. Knap ingericht met de steun van de Provincie.
Hier krijgt de natuur terug de kans. De Kleine Aa heeft hier weer eventjes de
ste
‘vrije loop’. De 1 steltlopertjes werden al op de slibranden opgemerkt.
Meer hierover kun je vinden in deze “De Korhaan” … alweer de laatste van
ste
deze 39 jaargang.
ste

ste

En na de 39 jaargang, volgt de 40 !
2012 wordt een jubileumjaar en niet alleen omwille van ons tijdschrift!
ste

Onze afdeling bestaat volgend jaar 60 jaar én “De Korhaan” beleeft de 40
jaargang. Deze mijlpalen binnen onze afdeling worden zeker in de picture
geplaatst. Ikzelf ben al (maanden) bezig met het schrijven van de
geschiedenis van de afdeling voor het Essens Heemkundig Tijdschrift “De
ste
Spycker” … voor de liefhebbers zeker het aankopen waard. Voor de 40
jaargang van “De Korhaan” proberen we nieuwe suggesties uit te werken.
Ons jaarprogramma zal er een beetje anders uitzien … leuke ideeën van
onze leden zijn altijd welkom. Binnen het bestuur wordt er ook al druk
nagedacht. Enkele activiteiten kan je nu al in je agenda voor 2012 noteren:
Ledenavond op vrijdag 27 januari en BBQ op 9 september … beiden in “De
Kievit’ in Kalmthout. Om naar uit te kijken.
Laat ons nog genieten van de herfst. Hopelijk zit het weer wat mee en
kunnen we tal van leden verwelkomen op de geplande activiteiten.
Joris Pinseel
Voorzitter Natuurpunt Noorderkempen
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Eurobirdwatch
“Trektelpost ‘Muggepiske”

1 oktober 2011

8u00

Vogelobservatie

Trektelpost ‘Muggepiske’
16u00 Verbindingsstraat, Kalmthout

In het najaar trekken miljoenen vogels van noord naar zuid naar hun
overwinteringsgebieden in Zuid-Europa of Afrika. Een groot deel van die
soorten vliegen over Vlaanderen en over onze regio. Op de vogeltrektelpost
zullen een aantal vogelliefhebbers present zijn om de geïnteresseerde
bezoeker wegwijs te maken in de verschillende soorten die overtrekken.
Telescopen staan ter beschikking.
Op hetzelfde moment staan er elders in Vlaanderen, België, Nederland en
andere Europese landen ook ornithologen te tellen.

Meebrengen: picknick, voldoende drank,
verrekijker en/of telescoop, aangepaste kledij


versnaperingen,

Inlichtingen en gids: Herman Jacobs (03/677.35.98)

Stappersven – De Nol
“Beheerswerken”

8 oktober 2011

9u00

Beheerswerken

Parking Zuid
16u00 Verbindingsstraat, Kalmthout

In het kader van het Vrijwilligersweekend n.a.v. de actie “Red de Hei” wordt
onze beheersdag van 1 oktober verplaatst naar 8 oktober 2011.
Deze dag gaat door in samenwerking met de gemeente Kalmthout en ANB.
Meer info in artikel elders in dit nummer.


Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
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13 oktober 2011

Voordracht

20u00

Hallucinante vertellingen
“Paddenstoelen”

NEC “De Vroente”
Putsesteenweg, 129
(22u00) Kalmthout

Het woord ‘paddenstoel’ verwijst naar een associatie tussen padden en
paddenstoelen. Een dergelijk verband vindt men ook terug in andere talen
(vb. het Engels woord ‘toadstool’). De oorsprong vindt men terug in heel wat
sprookjes en legendes. Men had een grote afkeer voor zowel padden als
paddenstoelen omdat die gebruikt werden doorheksen.
Een andere visie verantwoordt die afkeer doordat beide echt slijmerig zijn.
Deze slijmerigheid vormde bovendien de basis voor het Engelse woord
‘mushroom’, dat ook paddenstoel betekent. Dit woord is dan weer afgeleid
van het Griekse woord ‘Mukos’, dat in het Latijn verbasterd werd tot mucus
(= slijm). Vandaar het afgeleide wetenschappelijke woord ‘mycologie’: studie
van de zwammen.
Hoewel de nuchtere en objectieve kijk van de wetenschap heel wat van die
mysterieuze verschijnselen kan verklaren, blijven deze magische en
mysterieuze toespelingen uit de folklore ons aanspreken.
Denken we maar aan duivelsei, heksen- en satansboleet of aan
heksenkringen, waarin ’s nachts geheime samenzweringen plaatshebben en
heksen er hun macabere rituelen uitvoeren.
Sommige paddenstoelen geven ’s nachts licht af, andere zijn ziekmakend in
combinatie met alcohol en anderen zijn ronduit dodelijk (zelfs zonder
combinatie met alcohol, wat het nog erger maakt!).
Aan elke paddenstoel kleeft wel een prangend en fascinerend verhaal!
Gastspreker Hans Vermeulen van Natuurpunt Educatie, zal de
mysterieuze zwammenwereld op een ludieke wijze in woord en beeld
komen toelichten.


Inlichtingen: Igor Vandamme (GSM 0473/231960)

15 oktober 2011
Beheerswerken


8u00

Wildertse Duintjes
“Beheerswerken”

Parking Wildertse Duintjes
(12u00) Naast de viaduct te Essen-Wildert

Inlichtingen: Dirk Vilijn (03/667.47.96)
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15 oktober 2011
Natuurwandeling

18u30

Week van het Bos
“Nacht-Natuurtocht”

Parking T&T in Huybergsebaan
(21u30) Essen-Wildert

Vleermuizenkenner Filip Borms neemt ons mee door de dreven van het
Stappersven op zoek naar vleermuizen. We maken een stop aan het
boswachtershuisje in het midden van het gebied, waar er nachtvlindervallen
zullen staan. De waargenomen soorten worden bekeken.
Het belooft een griezelige, maar interessante tocht te worden.
Hopelijk zijn de weergoden met ons.

Meebrengen: stevig schoeisel, zaklamp


Inlichtingen: Igor Vandamme (GSM 0473/231960)

16 oktober 2011
Natuurwandeling

10u00

Week van het Bos
“Paddenstoelen”

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

Natuurgids en paddenstoelenkenner Hedwig Lauriks neemt ons mee door
het prachtige bos aan de Boterbergen. We zoeken er naar paddenstoelen.
Deze ‘planten zonder bladgroen’ zijn onmisbare schakels in de kringloop
van de natuur. Geschubd, gesteeld, met of zonder hoed, bolrond,
knotsvormig, parasiet, saprofiet, symbiont, … een uiterst boeiende wereld
van mysterieuze wezentjes.

Meebrengen: stevig schoeisel, spiegeltje, witte zakdoek, loep en
ev. een paddenstoelengids


Hedwig Lauriks (tel. 03/666 63 68 of helau@telenet.be)

5 november 2011
Beheerswerken


9u00

Stappersven – De Nol
“Beheerswerken”

Parkeerplaats “De Ster”
15u30 Verbindingsstraat / Kastanjedreef

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
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19 november 2011
Beheerswerken


Lissevenstraat
12u00 Kalmthout-Nieuwmoer

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)

3 december 2011
Beheerswerken


8u30

Dag van de Aarde
Marijnenvennen – Lisseven
“Beheerswerken”

9u00

Stappersven – De Nol
“Beheerswerken”

Parkeerplaats “De Ster”
15u30 Verbindingsstraat / Kastanjedreef

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)

4 december 2011
Busuitstap

8u30

Vogeltocht
Zeeland

Parking Heuvelhal, Kapelstraat,
18u00 Essen-Centrum
Deelname: €15,00

De “Vogelcursus” van 2011 eindigt met een busuitstap naar Zeeland …
kwestie van de geïnteresseerde vogelliefhebber kennis te laten maken met
de rijkdom aan natuurreservaten met de daarin voorkomende avifauna.
Er waren 15 deelnemers aan de vogelcursus … dat maakt dat er nog
plaatsen vrij zijn voor de andere liefhebbers van afdeling Noorderkempen.
Wie wenst deel te nemen aan deze uitstap schrijft zich tijdig in.
Afhankelijk van het aantal opdagende cursisten kunnen er meer of minder
liefhebbers mee.

Meebrengen: picknick, voldoende (warme) drank, verrekijker en/of
telescoop, vogeldeterminatieboeken, aangepaste kledij.
Inschrijven voor 30 november 2011.
 Inlichtingen & Inschrijvingen: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)
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7 januari 2012

9u00

Beheerswerken


Stappersven – De Nol
“Beheerswerken”

Parkeerplaats “De Ster”
15u30 Verbindingsstraat / Kastanjedreef

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)

27 januari 2012 19u00
Ledenavond

Algemene Ledenavond

Restaurant "De Kievit",
23u00 Korte Heuvelstraat, Kalmthout

Elk lid van Natuurpunt-Noorderkempen is van harte uitgenodigd om deel te
nemen aan onze Jaarlijkse Algemene Ledenavond.
In ons jubileumjaar 2012 starten we met een aperitief gevolgd door een
heerlijke maaltijd. Tijdens een lekker etentje en een glaasje wijn kan het
gezellig keuvelen worden.


Inlichtingen én Inschrijving: Joris Pinseel (03/667.57.97)

Primavera
Florist sinds 1981

Stationsstraat, 45
2910 Essen
Tel. 03/667.54.55
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Week van het Bos 2011
2011 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal
Jaar van de Bossen. Uiteraard laten we dit in Vlaanderen niet aan
onze neus voorbijgaan. Het wordt een Week van het Bos zonder
grenzen: van het bos in je buurgemeente tot het tropisch regenwoud,
het zal allemaal de revue passeren.
Benieuwd wat de bossen in de wereld voor ons betekenen en vice
versa? Hou je dan klaar: 2011 wordt een leerrijk jaar voor jou!
In Kalmthout organiseert Natuurpunt Noorderkempen i.s.m. de gemeente
Kalmthout en JNM-Akerland een gevarieerd programma.

Hallucinante vertelavond: “Paddenstoelen”
Organisatie: Gemeente Kalmthout i.s.m. Natuurpunt-Noorderkempen
Wanneer: Donderdag 13 oktober 2011 om 20.00 u.
Waar: NEC “De Vroente”, Putsesteenweg 129, Kalmthout
Gastspreker Hans Vermeulen van Natuurpunt Educatie zal de mysterieuze
zwammenwereld op een ludieke wijze in woord en beeld komen toelichten.

Fotozoektocht doorheen de Boterbergen en het Stappersven
voor kinderen tussen 7 en 15 jaar
Organisatie: JNM-Akerland (Judith Herman 0474/05 63 62)
Wanneer: Zaterdag 15 oktober 2011 van 13.30 u. tot 17.00 u.
Waar: De Ster, kruispunt met de Fr. Raatsstraat en Kastanjedreef
Meenemen: stevig schoeisel, eigen drankje en koekje
Wat als je voor een groot bos staat, met enkels foto's in je hand en niemand
die je de weg wilt zeggen? Het antwoord is logisch, dan wordt het een
fotozoektocht. En dat is nu net wat jullie moeten doen!
We verwachten jullie voor een spetterende zoektocht!
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Nacht-Natuurtocht: Vleermuizentocht door het Stappersven
Organisatie: Natuurpunt-Noorderkempen (Igor Vandamme 0473/231960)
Wanneer: Zaterdag 15 oktober 2011 om 18u30 (voorzien einduur 21u30)
Waar: Huybergsebaan 164, te Essen, Parking T&T
Meenemen: stevig schoeisel, zaklamp

Vedetten van de herfst: Paddenstoelen in geuren en kleuren
Organisatie: Natuurpunt Noorderkempen (Hedwig Lauriks 03/666 63 68)
Wanneer: Zondag 16 Oktober 2011 om 10u00-12u00.
Waar: “De Ster”, hoek Verbindingsstraat en Kastanjedreef te Kalmthout
Meenemen: stevig schoeisel, spiegeltje, witte zakdoek, paddenstoelengids

Bostocht doorheen de Kalmthoutse Heide voor jongeren tussen
12 en 25 jaar
Organisatie: JNM Akerland (Thijs Nouws 0477/60 24 67)
Wanneer: Zondag 16 oktober 2011 om 10.00 u. en 14.00 u.
Waar: Afspraak bij ingang van “De Vroente”, Putsesteenweg in Kalmthout
Meenemen: stevig schoeisel, picknick, eigen natuurstudiemateriaal als je
dat hebt
Vandaag maken we een mooie bostocht. Een bos is een rijk ecosysteem
waar we boeiende plantjes, dieren en ook paddenstoelen kunnen vinden.
Bomen zijn heus niet de enige soorten die we die dag zullen tegenkomen!
Na deze dag komen we thuis met een goed gevulde waarnemingslijst!
Natuurpunt Noorderkempen, JNM-Akerland en Gemeente Kalmthout
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De ganzentrek
Als de “Vriezeganzen” zijn toegekomen, gaan meerdere vogelkijkers op
zoek naar deze vogels om ze gade te slaan. Men gaat op zoek in de hoop
op het ontdekken van de verschillende soorten; ook de zeldzame.
Het nazien op halsringen wordt door de huidige vogelwaarnemers ook meer
en meer beoefend. Deze halsringen zijn een bron van informatie over de
levensloop van de geringde gans.
De ganzen die als jonge vogel op nest zijn geringd kunnen zo tijdens hun
trek naar het zuiden worden gevolgd door de waarnemingen van onderweg
te vergelijken.
Halsringen die in onze streek worden afgelezen geven een hele reeks
informatie over de vogel die gezien is: de ouderdom en herkomst van de
vogels evenals de verschillende rustplaatsen of overwinteringsgebieden die
door de vogels worden aangedaan.
Zie maar op bijgevoegde kaart en gegevenslijst van een Kolgans KVG
Deze vogel werd helemaal in het noorden van Siberië geringd op 27 juli
2008 (zie groene kegel bovenaan de kaart). Later zit deze vogel in
Nederland, 5000km van zijn broedgebied verwijderd. En opmerkelijk is ook,
de volgende jaren komt deze vogel telkens hier aan de Noordzeekust
overwinteren.
Op de lijst kan U volgen waar en wanneer deze vogel werd waargenomen.
Niet op één plaats werd de winter doorgebracht maar regelmatig verplaatste
de vogel zich naar het noorden of het zuiden, afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Bij sneeuwval in het noorden zakken de ganzen af naar het zuiden waar
minder sneeuw aanwezig is. Wordt het weer wat zachter dan schuiven de
vogels terug op naar het noorden.
Zo is deze gans op 30 december 2010 gezien in de Wouwse Plantage en 14
dagen later zit dezelfde vogel alweer in Friesland.
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Evenals de Kolgans maakt ook de Rietgans, broedend in het Hoge
Noorden, ieder najaar zijn opwachting in de Lage landen aan de Noordzee.
Zie maar naar de gegevens van de Toendrarietgans P23
De vogel met halsring P23 werd geringd op 31 juli 2007 op een eiland nabij
Nova Zembla (zie groene stip). In de daaropvolgende wintermaanden werd
ze gezien in Groningen (Nederland). De verschillende omzwervingen van
deze gans kan men volgen in bijgaande tabel. Het laatst werd deze gans
gezien in de Wouwse Plantage begin februari 2009. Nadien zijn geen
gegevens meer opgetekend.
De Korhaan nr. 4 / oktober 2011

Pagina 12

Jos Jacobs
De Korhaan nr. 4 / oktober 2011

Pagina 13

Weinig vlinders door natte zomer
In het weekend van 6 en 7 augustus 2011 organiseerde Natuurpunt voor de
vijfde keer een nationaal tuinvlindertelweekend waarmee de toestand van
onze algemene dagvlinders wordt opgevolgd. De cijfers tonen dat 2011
ondanks een goede start, een slecht vlinderjaar is.
De weersomstandigheden tijdens het weekend waren niet optimaal,
waardoor het aantal tellers halveerde ten opzichte van de voorbije jaren.
Vrijdag 11 augustus waren zo’n 800 formulieren ingezonden. Analyse
hiervan bevestigt de trend van zondagavond dat er dit jaar veel minder
vlinders zijn dan de voorbije twee jaren. Zowel in Nederland als Vlaanderen
telden deelnemers per tuin gemiddeld 9 vlinders van 4 soorten. Vorig jaar
waren dat nog 19 exemplaren van 6 soorten per tuin.
Koolwitjes blijven, net als vorig jaar, de lijst aanvoeren, en werden in 84%
van de Vlaamse tuinen gezien. Dat is iets minder dan vorig jaar en ook het
aantal exemplaren per tuin ligt lager.
De atalanta staat op de tweede plaats en was in de helft van alle tuinen
aanwezig. Maar de verwante dagpauwoog, vorig jaar op 3, kent een sterke
terugval en eindigt nu slechts negende. Hij werd gezien in 1 tuin op 5, waar
dat vorig jaar nog in 2 tuinen op 3 was.
Het oranje zandoogje staat op 3. Deze soort is de laatste jaren aan een
opmars bezig en is nu in 36% van de tuinen aanwezig. In Oost- en WestVlaanderen komt deze zelfs in meer dan de helft van de tuinen voor. Omdat
er van deze soort vaak meerdere tegelijk worden gezien, is het ook de
meest getelde vlindersoort. Ook in Wallonië is dat het geval. In Nederland is
deze soort enkel in het zuiden van het land talrijk, waardoor ze nationaal
slechts op de elfde plaats staat.
Opvallend is dat de kleine vos bij ons niet hoog in de ranking staat, terwijl
deze zowel in Nederland als in Wallonië bovenaan staat, na jarenlange
slechte cijfers. Ook in Vlaanderen leek de kleine vos aan een herstel bezig
en dit voorjaar lagen de aantallen opnieuw hoog. Maar deze zomer is ze
enkel in de provincie Vlaams-Brabant talrijk aanwezig. Waarschijnlijk
belemmerde de zeer natte zomer het herstel van deze soort.
Enkel de citroenvlinder en het bont zandoogje deden het iets beter dan vorig
jaar. De citroenvlinder is wel bijna uitsluitend beperkt tot de provincies
Antwerpen en Limburg.
Trekvlinders uit het zuiden, zoals de distelvlinder en de gamma-uil, zijn dit
jaar nauwelijks aanwezig. De nachtvlinder gamma-uil werd vorig jaar in 2 op
de 3 tuinen en in hoge aantallen gezien, maar wordt nu slechts in 1 op de 20
tuinen gemeld. Deze soorten blijven volledig afhankelijk van warme
zuiderwinden. De kolibrievlinder, die ook bij lagere temperaturen kan
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vliegen, vertoonde een minder sterke achteruitgang en is in 1 tuin op 10
aanwezig.
Er waren deze zomer dus duidelijk minder vlinders dan de voorbije twee
jaar. Het slechte weer tijdens het telweekend zorgt wel voor een lichte
onderschatting van de werkelijke aantallen vlinders. Maar de lage cijfers zijn
zeker niet alleen daar een gevolg van. Ze weerspiegelen ook wat uit andere
cijfers blijkt, namelijk dat veel soorten vlinders dit jaar vroeger én in lagere
aantallen vlogen. Dit heeft meerdere redenen. Door het warme voorjaar
kwamen bij veel soorten de vlinders tot drie weken vroeger uit de pop.
Hierdoor viel de piek van de vliegtijd dit jaar vroeger, waardoor deze al
voorbij was tijdens het telweekend. Maar uit andere tellingen blijkt dat de
aantallen van bijvoorbeeld dagpauwoog ook in juli stukken lager lagen dan
vorig jaar. Waarschijnlijk leden de rupsen van de dagpauwoog dit voorjaar
onder de verdroging van hun voedselplanten en was de natte zomer zowel
nefast voor de vlinders, als voor de rupsen die bij vochtig weer sneller
worden aangetast door schimmels. Dit kan ook voor andere soorten zoals
de kleine vos een verklaring vormen. Door de lagere aantallen zullen
volgend voorjaar van veel soorten ook minder vlinders te zien zijn.
Schommelingen zijn normaal in de natuur, maar onze vlinderpopulaties die
het al moeilijk hebben in het natuurarme Vlaanderen, lijken door het
toenemende aantal extreme weersomstandigheden, niet écht te kunnen
herstellen.
Natuurpunt Educatie

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

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal
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Paddenstoelen nemen
nieuwe brandplekken in bezit
N.a.v. de grote brand op de Kalmthoutse Heide en gebied
Stappersven worden er de laatste tijd heel wat vondsten gemeld van
zwammen die op verbrande stobben en verbrande plekken groeien.
Deze zwammen noemen we ‘brandplekpaddenstoelen’. Deze soorten
verschijnen specifiek op plekken die door brand zijn aangetast. Zij
vervullen daar hun ecologische rol bij het opruimen van
plantenresten.
Wij nemen daarom graag volgend (aangepast) bericht van de
Nederlandse Mycologische Vereniging over in “De Korhaan”.
Brandplekpaddenstoelen hebben een belangrijke rol in het voorbereiden van
de verkoolde bodem op nieuw plantenleven. Door het nagenoeg uitbannen
van vuur in onze natuurgebieden zijn ze echter erg zeldzaam geworden. Na
de bos- en duinbranden bij Bergen in het afgelopen najaar, was het recent
weer raak in de Schoorlse duinen en in de bossen bij Apeldoorn. De bij
Bergen zo goed als zeker aangestoken branden veroorzaken veel onrust bij
de bevolking en de brandbestrijding kost de gemeenschap veel geld.
Schade door verlies van natuurwaarden is er ook, maar in de natuur is
brand een verschijnsel dat niet alleen ten koste gaat van tal van
organismen. Er zijn ook soorten die van brand afhankelijk zijn.
In de Lage Landen komt een groep van circa 50 soorten paddenstoelen
voor die exclusief of hoofdzakelijk op brandplekken groeien. Bijna alle
soorten uit deze groep staan op de Rode Lijst als gevolg van het nagenoeg
uitbannen van brand in onze natuurgebieden. Brandplekpaddenstoelen
spelen een belangrijke rol bij het weer geschikt maken van een brandplek
voor plantengroei.
Kort na een brand zijn het vooral de ascomyceten, paddenstoelen waarbij
de sporen in zakjes gevormd worden, die een pioniersrol spelen. Zij
voorkomen dat de bij brand ontstane zouten uitspoelen en zorgen met hun
schimmeldraden na een brand al in een vroeg stadium voor de eerste
structuur in de bovenlaag. Afhankelijk van het seizoen en neerslag volgen
de plaatjeszwammen (basidiomyceten) om resterende hout- en
houtskoolresten te verteren. Deze fase gaat tevens gepaard met de
vestiging van de eerste blad- en levermossen. In een tijdsbestek van twee
tot drie jaar wordt de bodem zo weer geschikt voor de vestiging van planten
en verdwijnen de brandplekzwammen.
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Na een bosbrand is er dus sprake van een min of meer vast patroon in
volgorde van het verschijnen van paddenstoelen, mossen en hogere
planten.

© Kees Roobeek
Violette brandplekbekerzwam

Te verwachten is dat een dergelijk patroon zich ook zal herhalen bij recent
ontstane brandplekken. Binnen 6 weken zijn de eerste Gewone
houtskoolbekertje (Anthracobia melaloma) te verwachten die, hoewel enkele
millimeters groot, door hun massa op sommige plekken de zwarte bodem
geelbruin en oranje kunnen kleuren. In een volgend stadium verschijnen o.a.
Violette brandplekbekerzwam (Peziza subviolacea) en Oliebolzwam
(Rhizina undulata). Met het verschijnen van de eerste blad- en levermossen
nemen de brandplekpaddenstoelen af en zullen de verkoolde stukken
langzaam verdwijnen onder de nieuwe vegetatie.
Oorspronkelijke tekst Kees Roobeek
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Hoe verging het de verbrande stukken bij het Stappersven?
Bij het Stappersven
werd het Gewoon
houtskoolbekertje
(Anthracobia
melaloma) al op 21
juli 2011 gevonden.

© Igor Vandamme
Gewoon houtskoolbekertje

Omstreeks 26 aug.
ste
verschenen de 1
Oliebolzwammen
(Rhizina undulata).

© Eveline Pinseel
Oliebolzwam
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Uniek in Vlaanderen:
twee inheemse slangensoorten
in één natuurgebied!
Tot voor kort was er geen enkel
Vlaams
natuurgebied
waar
gladde slang en adder samen
voorkwamen.
Vrijwilligers van Natuurpunt en
medewerkers
van
HYLA
ontdekten
dat
de
twee
slangensoorten wel degelijk
samenleven in de omgeving van
het Stappersven.
Zowel de gladde slang als de adder zijn (zeer) zeldzame slangensoorten
met een beperkte verspreiding in Vlaanderen. De weinige natuurgebieden
waar één van beide nog voorkomt vinden we in de Limburgse en Antwerpse
Kempen. Als leefgebied kiezen ze voor structuurrijke heidehabitats: de
gladde slang komt voor in droge, de adder in natte heide.
Natuurpunt werkt intensief aan de inventarisatie en het herstel van het
heidegebied Stappersven na de recente zware heidebrand. Natuurpunt
beheert dit deelgebied van het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide.
Het natuurgebied is zeer bekend omwille van de populatie gladde slangen,
uniek in de provincie Antwerpen. De recente heidebrand bracht het
voortbestaan van die populatie in gevaar… Een geruststelling was de
vondst van een aantal levende exemplaren enkele dagen na de brand. Dit
verzekert niet dat de populatie gered is, maar bevestigt wel het
aanpassingsvermogen van de gladde slang. Ook indirecte gevolgen spelen
een belangrijke rol bij de overleving na een catastrofe, zoals het verdwijnen
van geschikt habitat en de verstoring van de voedselketen.
Een aantal opmerkelijke waarnemingen zette vrijwilligers aan om ook naar
de adder uit te kijken. Ze namen een 8-tal exemplaren waar van de soort in
het Stappersven en bevestigden zo het vermoeden dat de twee
slangensoorten hier samen voorkomen. Dat de adder en de gladde slang
opduiken in één natuurgebied is uniek in Vlaanderen. Het betreft de vijfde
gekende vindplaats van de adder.
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Verder onderzoek zal nodig zijn om uit te zoeken of het hier wel degelijk om
een gezonde populatie gaat. Hoopgevend is alvast dat er dieren van
verschillende leeftijden werden waargenomen en zelfs al enkele pasgeboren
individuen. Lopend DNA onderzoek aan het INBO, zal mogelijk tegen deze
winter nog kunnen uitklaren of het om een autochtone populatie gaat.
De adder is wel degelijk de enige gifslang in ons land. Toch hoeven
bezoekers geen schrik te hebben. De adder is een zeer schuwe slang en
een beet is niet dodelijk. Tevens situeren de huidige vindplaatsen zich nog
ver van de wandelwegen.
Het beheerplan dat Natuurpunt opstelde omvat specifieke maatregelen voor
de soorten die leven op de heide. Zo werden bijvoorbeeld rustzones
aangeduid, die enkel toegankelijk zijn onder begeleiding van een gids. Ook
het herstel na de heidebrand voorziet habitatherstel én uitbreiding van het
potentieel leefgebied voor de gladde slang en adder. Andere beheerders
binnen het Grenspark beloofden ook het nodige te doen om het de
zeldzame slangen naar hun zin te maken.
Contactpersoon en meer informatie:
Kevin Lambeets (tel.: 015/ 77 01 57)
e-mail: kevin.lambeets@natuurpunt.be

Natuurpunt - Dienst Natuurbeheer
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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 (verschenen in ‘De Korhaan’, nr. 3 juli 2011)
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 2 : Bos
Bossen zijn complexe levensgemeenschappen gedomineerd door bomen
en met een specifiek bosklimaat. Maar ook open plekken, paden,
kapvlaktes, poelen en bosranden horen tot een bos. In Vlaanderen zijn het
aantal boomsoorten eerder beperkt. De diversiteit aan planten, mossen,
korstmossen, zwammen en dieren is veel groter en zijn daarom van grote
betekenis voor natuurbehoud.
In Vlaanderen wordt de bosvegetatie ingedeeld in vier grote klassen: de
Elzenbroekbossen, Wilgenvloedbossen en –struwelen, Eikenbossen op
voedselarme grond en Eiken-Beukenbossen op voedselrijke grond.
In het Domein “Stappersven – Boterbergen” is de grote hoeveelheid aan
bossen (ca 242ha of 67%) opmerkelijk.
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© Igor Vandamme
Vermoedelijk oude ‘Stoofeik’ in de Nolse Duinen

Elzenbroekbossen (Veenbossen) :
In het gebied Stappersven hebben we 2 kleine veenbosjes, respectievelijk
ten ZO en ten ZW van het Stappersven. Deze klasse omvat bossen op zeer
natte standplaatsen, die ’s winters veelal onder water staan en ’s zomers
hoogstens oppervlakkig uitdrogen. Er treedt dan ook veenvorming op ten
gevolge van de hoge waterstand. Deze bossen zijn erg structuurrijk:
stamvoeten, stronken, grote gras- en zeggenpollen en dood hout vormen
eilandjes, waarop dieren en planten het wat droger hebben. De boomlaag
wordt in het Stappersven gevormd door Berkenopslag (Zachte Berk), maar
deze vormt hier eerder een ijle struiklaag dan een echte boomlaag. De
kruidlaag wordt gedomineerd door veenmossen, met kleine hoeveelheden
Pijpenstrootje en door planten van moerasruigten of zeggensoorten zoals
Zompzegge, Zwarte Zegge en de zeldzamere Sterzegge.
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© Igor Vandamme

Eiken-Beukenbossen op voedselarme grond :
Die klasse omvat gemengde loofbossen met Ruwe Berk, Zomereik en Beuk
als belangrijkste boomsoorten. Het zijn relatief soortenarme bossen met
eenvoudige structuur. Typische soorten zijn Blauwe Bosbes, Bochtige
Smele, Wilde Kamperfoelie en in mindere mate Wilde Lijsterbes en
Adelaarsvaren. Mossen en Korstmossen zijn goed vertegenwoordigd. Zoals
de naam duidt, komt deze klasse voor op voedselarme, droge tot min of
meer vochtige, zandige bodems. Die bossen komen het meest voor in
Vlaanderen. Goed ontwikkelde voorbeelden zijn zeldzaam.
In het Stappersven komt dit bostype het meest voor in het Zuiden (aan de
Ster) en het Noorden (omgeving Boswachtershuisje), maar dan onder de
associatie ‘Berken-Zomereikenbos’, en dan nog in sterk gedegradeerde
staat. In dit bostype benut Struikheide het licht om op open plekken door te
dringen. Grove Den heeft in dit bostype minder concurrentie te vrezen van
loofboomsoorten, maar slaagt er doorgaans toch niet in om te domineren,
maar blijft toch meestal de talrijkste boomsoort. In het Stappersven vormt
Zomereik en Grove Den de boomlaag en neemt Ruwe Berk de onderetage
voor zijn rekening, soms dominant. In de Struiklaag woekert Amerikaanse
Vogelkers en nemen Sporkenhout en Wilde Lijsterbes een belangrijke plaats
in. De Kruidlaag is vrij monotoon maar goed ontwikkeld met grote velden
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Blauwe Bosbes, Wilde Kamperfoelie en Pijpenstrootje, lokaal op open
plekken Struik- en Dopheide en hier en daar Adelaarsvaren.
Het mooiste voorbeeld in het Stappersven van voorgaande vind je aan de
Ster. In 2010 is dit stuk bos ontdaan van exoten als Amerikaanse Vogelkers
en Rododendron door het beheerteam.

© Igor Vandamme
Bos aan De Ster met ondergroei van Blauwe bosbes.

Door exoten gedegradeerde bossen
Geen Bostype op zich, maar toch
het meest voorkomend in het
Stappersven zijn de bossen met
bijna 100% exotendominantie. Dit
type bos komt het meest voor in de
Boterbergen en de Nolse Duinen.
Dit bostype belet elke ondergroei
en bestaat onder andere uit
Amerikaanse Eik, Amerikaanse
Vogelkers,
Lork,
Fijnspar,
Pontische
Rododendron
en
Corsicaanse den.
© Igor Vandamme
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Toekomstplannen voor de bossen in het Stappersven
De Veenbossen zijn in Vlaanderen relatief zeldzaam en zullen in het
toekomstbeheersplan geen beheer krijgen, daar hun actuele staat reeds
overeenkomt met het natuurstreefbeeld dat we voor ogen hebben. M.a.w.
zullen we zorgen dat deze bossen, dankzij een goede waterpeilbeheer, alle
kansen krijgen.
Het Berken-Zomereikenbos is een natuurstreefbeeld op zich. De stukken
bos die nu dicht tegen dit type bos aanleunen of in de nabije toekomst naar
dit beeld kunnen evolueren zullen de nodige aandacht krijgen.
Exotenbestrijding en hier en daar dunnen van Grove Den, zodat ondergroei
van Sporkenhout en Wilde Lijsterbes meer kansen krijgen, zijn belangrijke
maatregelen.
De 100% exotenbossen in het Stappersven zijn aanplanten op voorgaande
Heidehabitats en zelfs op ontwaterde natte heide of vennen. Hier willen we
e
teruggaan naar de situatie van de 19 eeuw en het habitat van Struikheide
en voornamelijk de natte heide gevoelig vergroten, wat ook voorgeschreven
wordt door de instandhoudingdoelstellingen opgemaakt door Europa.
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.
In volgende uitgave Deel 3: Vennen
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Quizzen met Natuurpunt Noorderkempen
Deze quiz werd in seizoen 2011-2012 al gespeeld
9 september 2011

Quiz Heidebloem

de

19 plaats

De volgende quizzen staan al op ons programma:
7 oktober 2011
21 oktober 2011
18 november 2011
3 februari 2012

Quiz Groten Toer Joggers
Quiz ESAK
Quiz KAV
Quiz Wij a/d Grens

Parochiecentrum Wildert
Parochiecentrum Statie
Gildenhuis Centrum
Parochiecentrum Statie

Inlichtingen: Dirk Vilijn (tel. 03/667.47.96)

Titelblad “De Korhaan”
De redactie zoekt iemand die een nieuwe, originele tekening kan maken
voor
het
titelblad
van
ons
tijdschrift.
Een
mailtje
naar
redactie@noorderkempen.be volstaat om je kenbaar te maken.
Je kan al een digitale versie van je tekening bijvoegen.
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Behaag ... Natuurlijk … Actie Kalmthout 2011
Natuurpunt, Milieuraad en het Gemeentebestuur
Omdat bomen en struiken zeer belangrijk zijn om structuur te geven
aan je tuin, en met uitbreiding het ganse landschap, durven we deze
actie ten zeerste aanbevelen. Voor tal van vlinders, vogels,
zoogdieren en andere diergroepen vormen bomen en struiken een
geschikte leefomgeving, schuilplaats, voedselbron, …
Omdat er al veel heggen, houtkanten, houtwallen en bomenrijen
gerooid zijn, is een heraanplant meer dan nodig … zowel in de tuinen
als in het landbouwgebied.
Het doel van de actie is om tuinen en erven te voorzien van
streekeigen planten. Aangezien inheemse hagen de voorkeur krijgen
op draadafsluitingen en houten of betonnen afschermpanelen. De
voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems (sier)groen zijn
bovendien talrijk. Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, het
groenafval is gemakkelijker te verwerken, ze zijn beter bestand tegen
allerlei ziekten en de grillen van ons klimaat... én herkenbaar voor
vogels en insecten van hier.
Er worden verschillende pakketten aangeboden, naargelang de ruimte die u
wenst te beplanten. Het plantgoed van de pakketten is tussen 80 en 100 cm
hoog. De prijzen van de pakketten liggen door de massale samen aankoop
lager dan de kleinhandelsprijs. Bovendien leert de ervaring ons dat door de
boomkweker zeer degelijk plantmateriaal geleverd wordt.
Hoe bestellen ?
Heel eenvoudig ! Op het bestelformulier duidt u uw keuze aan. Dit formulier
dient uiterlijk vrijdag 28 oktober 2011 ingeleverd te worden op het
gemeentehuis van Kalmthout Dienst Milieu. Het bestelformulier vindt U op
http://www.kalmthout.be/Natuur-en-groen-Behaag-natuurlijk.html
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Wanneer afhalen ?
Op zaterdag 26 november tussen 10 en 13 uur kan je de bestelling
afhalen op de afhaalplaats: Galgenheiken 9, 2920 Kalmthout (KMO-zone
Bosduin).
Bij de bedeling wordt, zolang de voorraad strekt, gratis compost
aangeboden, die kan aangewend worden bij de aanplant van de planten.
Indien u hiervan gebruik wil maken, kan u dit aanduiden op het
bestelformulier.
Info
- Milieudient Kalmthout: Dave De Graef (tel. 03 620 22 64)
duurzaamheid@kalmthout.be
- http://www.kalmthout.be/Natuur-en-groen-Behaag-natuurlijk.html
- Natuurpunt Noorderkempen: Igor Vandamme
- Milieuraad: Patricia Van Alstein
Folders met plantbeschrijvingen en onderhoudtips zijn te verkrijgen in de
bibliotheek en op het gemeentehuis. Eveneens als pdf-bestand af te laden
op de website: www.natuurpunt.be/behaag
De aangekochte struiken moeten wel op het grondgebied van Kalmthout
aangeplant worden. Inwoners van Essen kunnen dus niet bestellen. Zij
zullen moeten wachten tot de volgende “Behaag je landschap” –actie in
Essen.

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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Leven is groen
14 juni 2011
De vlakte rond de Drielingvennen lag erbij als netjes afgetekend op zwart
papier. Nog nooit had ik ze zo fris groen gezien. Niet vanwege de hei: die
was verdwenen tot tegen de bodem en liet enkel een effen zwarte grond
met geblust stof en wat kleine koolstukjes achter. Nee, vanwege het
pijpenstrootje dat alom vanuit halfverroette pollen al meer dan vijf centimeter
hoge helgroene spiesbladen naar boven stak.
Symbool van onstuitbaar leven, hoe ongewenst misschien ook.
In het gekrompen ven stonden de pijpenstropollen erbij zoals elk jaar, droog
en dor, bleek strokleurig, niet eens geschroeid. Ze hadden geen brand
gezien. Omheen het ven was een vijftien meter brede zone het stro kwijt en
waren de toppen van weleer verschrompeld en de basis wat zwart
aangeslagen. Ik kon me het helikopterbeeld zo voorstellen. Hier zou
eindelijk een heide te zien zijn met een scherp afgebakend ven en de putten
en zonken waar onvoorzichtige laarzen waterscheppen, duidelijk
afgetekend. Verder landwaarts van die verraderlijke zone, schoot het groen
op vanuit zwarte tot pikzwarte voeten.
Leven is groen.
Dat moet ook een twee centimeter klein kikkertje, dat over de zwarte
heidekorrels klauterde doorheen een troosteloos leeg gebied, gedacht
hebben. Op een bleke rugstreep en een zwarte oogstreep na, was het
groen. En een waterjuffer, die ik te laat gezien had. Ze vloog op uit het
niemandsland, grijs met een vleugje groen en zwart gevlekt tussen het
zwart. Bescheiden kleuren, garantie voor leven.
Maar leven is ook kleurrijk!
Midden een groot zwart veld op een zwartverkoold takje heidestam, zat een
rood en wit en zwart en blauw vlekje, helder als nooit tevoren. Ze waren met
twee; achterlijven tegen elkaar; één keek naar links, de ander naar rechts.
De rechtse was rood en wit en zwart en waar de linkse blauw was, bruin.
Ook in een kolenwoestijn gaat het verse leven zijn koloniserende
heideblauwtjesgang. Een half uurtje later was ik ongeveer op dezelfde
plaats. Ge kondt er niet naast kijken, ze zaten er nog. Maar nu zat er echt
leven in. De twee draaiden met opgevouwen vleugels rond het takje als een
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wapperende vlag. Het vrouwtje leidde de dans. Het mannetje draaide
achteruit mee. Slechts als ze even stilhield, leek hij wat tegen te stribbelen
en een paar millimeter in zijn richting te winnen. Maar al vlug schoot de
draaimolen weer in gang. Tot een metertje verder één der vele soorten
steenvliegen inviel. Twee halve hoofddraaien later was het
heideblauwpaartje weg. Drie meter vlogen ze; het mannetje vloog, het
vrouwtje liet zich vliegen.
2 augustus 2011
Een scheptuig op rupsbanden trachtte links van de weg de opeengeschoven
brandbermgrond wat effen te rakelen. “Kijk maar”, zie de man die hem
bediende, “De hei schiet al weer” en hij wees naar de zwarte vlakte voor
hem. Warempel, bekeken van dichtbij genoeg, bleek het nog waar ook. Hier
en daar een plukje vers kroezig grijsgroen tot wel een centimeter hoog.
Het pijpenstrootje had er ondertussen geen gras laten over groeien en
kleurde de vlakte blauwgroen met wuivende aren. In zijn haast had het niet
de tijd genomen om tot volwaardige plant uit te groeien. Al was het maar 40
cm hoog en doodmager iel, zaaien zou het en deed het al. Op één en
hetzelfde polletje waren de weinige aren deels nog groen, deels paarsig,
deels reeds bruinig. Naast het pad naar het ven, op de barre grond, prijkte
een melkdistel, blakend van gezondheid en in bloei met één grote gele
bloem. Nooit eerder gezien hier in de buurt. Langs het ven waren de enkele
koraaljuffers van elk jaar in goeden doen, de watersnuffels waren matig
aanwezig en de gewone pantserjuffers waren talrijker dan ooit. De rest liet
het afweten. Of toch niet. Tussen de magere sprieten op het zwart vlogen
meer dan tien zwarte met wit gevlekte halvemaanzweefvliegen
onderzoekend rond.
Ook nooit eerder gezien op deze plaats.
En voor wie mocht twijfelen, de hei zal zich moeten reppen om het
pijpenstrootje nog in te halen.
Koen Verschoore
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Vrijwilligersdag Kalmthoutse Heide
zaterdag 8 oktober 2011
De brand in de Kalmthoutse Heide in mei van dit jaar heeft vele mensen
geraakt. Tijdens en na de brand boden velen zich vrijwillig aan om te helpen
bij het herstel van de heide. Het Agentschap voor Natuur en Bos,
Natuurpunt en de gemeente Kalmthout richten daarom op zaterdag 8
oktober 2011 een vrijwilligersdag in. Op die dag kan iedereen mee aan de
slag om de purperen heide te helpen redden.
Enkele weken na de brand kleurde de Kalmthoutse Heide groen, in plaats
van paars. Het gras (pijpenstrootje) groeit veel sneller, waardoor de heide
geen kans meer krijgt. De meeste beheersmaatregelen zijn dan ook gericht
op het terugdringen en verwijderen van het pijpenstrootje. Dit is vaak heel
arbeidsintensief werk, vaak zonder machines uit te voeren.
Vrijwilligers die op zaterdag 8 oktober willen meehelpen, worden ingezet
voor:
- het afvoeren van gemaaid en gefreesd pijpenstrootje
- het verwijderen van verbrande bomen en takken
- andere beheerswerken
Breng indien mogelijk je eigen (gemarkeerde) materiaal mee: kruiwagens,
rijven, rieken, (steek)schoppen, werkhandschoenen… Er worden die dag
twee verzamelplaatsen ingericht. Vanuit De Vroente vertrek je met
medewerkers van ANB naar verschillende plaatsen in het terrein, vanuit
parking Zuid nemen de mensen van Natuurpunt je mee. Er wordt
gewerkt in twee shiften, van 9u tot 12u en van 13u tot 16u. De gemeente
biedt alle vrijwilligers gratis drank aan. ‘s Middags is er soep met brood.
Wil je mee de handen uit de mouwen steken? Meld je dan aan vóór
maandag 3 oktober 2011 via info@kalmthout.be of 03 620 22 16.
Vermeld zeker wanneer je wilt komen (voormiddag, namiddag of beide) en
naar welke verzamelplaats je komt (parking De Vroente of parking Zuid).
Info: www.kalmthout.be/reddehei
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Nazorg heidebrand Stappersven
De felle heidebrand eind mei 2011 verschroeide in totaal meer dan
400ha heide en droge bossen in het NATURA2000-gebied
‘Kalmthoutse Heide’. Daarvan situeerde ongeveer 40ha zich binnen
het natuurgebied Stappersven, beheerd door Natuurpunt. Zonder
opvolging groeit de heide dicht met een dichte mat Pijpenstrootje. Dit
hoge gras profiteert van de nutriëntenaanrijking en de verminderde
competitie na een intense brand. Samen met de hogere
groeicapaciteit verdringt Pijpenstrootje al snel typische heideplanten.
Goede nazorg is om die reden essentieel, net als het zalven van een
felle brandwonde.
Natuurpunt besloot de verbrande natte heide te begrazen met een kudde
van het schapenras Entre-Sambre-et-Meuse. Om negatieve bijwerkingen te
voorkomen, maar toch tijdelijk een open grasmat te creëren werd geopteerd
voor een kortdurende intensieve begrazing. De relatief kleine kudde van een
dertigtal dieren graast momenteel binnen een verplaatsbaar raster.
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Momenteel zijn de eerste resultaten van de stootbegrazing al zichtbaar:
kiemplanten van Gewone dophei steken massaal de kop op. Een -met
mate- periodiek opentrappen van de bodem kan in natte heides positieve
gevolgen hebben. Met name de pioniervorm van natte heide met
snavelbiezen, zonnedauw-soorten en Moeraswolfsklauw kan hiervan
profiteren. Bij te intensieve begrazing echter, treedt vervlakking van de
vegetatiestructuur op en verdwijnen soorten die de grazers bij voorkeur
eten. Zeker veenmosvegetaties zijn gevoelig voor vertrapping. Buiten de
graaszone komt de regeneratie van heide vooral op open plekken op dreef.
Hier zijn echter bijkomende maatregelen nodig zoals gezoneerd maaien of
afschoffelen van de dichte pollen.
Natuurpunt voorziet tevens de verbrande bomen te kappen. Uit
veiligheidsoverwegingen worden exemplaren in de nabijheid van
wandelpaden en de Verbindingsstraat verwijderd. Het hout zal grotendeels
worden gebruikt voor bio-energie. Niettegenstaande een meer (half)open
landschappelijk beeld zal verschijnen, typisch voor het heidelandschap anno
e
19 eeuw, blijven groepen waardevolle bomen her en der gespaard. Niet
alleen biedt dit een belangrijke ecologische meerwaarde voor saprofieten
(voeden zich met dood plantaardig materiaal) en/of xylobionten
(houtbewonend en -etend) zoals bepaalde keversoorten en paddenstoelen.
Ook doet staand dood hout dienst als windscherm voor bv. Gladde slang en
als uitkijkpost of schuilplaats voor heide-typische zangvogels als
Boomleeuwerik en Nachtzwaluw. Alle werken gebeuren conform het
opgestelde beheerplan.
Het is afwachten in welke mate de Vlaamse overheid financiële middelen zal
vrijmaken voor dergelijke kostelijk herstelbeheer en i.k.v. een gewestelijke
brandpreventie…
Een financiële bijdrage is daarom nog steeds welkom op IBAN BE56 2930
2120 7588 - BIC GEBABEBB m.v.v. “Project 7795 – Stappersven”.
Vanaf 40 euro ontvangt U een fiscaal attest.
Alvast bedankt.
Kevin Lambeets (kevin.lambeets@natuurpunt.be)
Natuurpunt Beheer
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Oost-Speykersbosje
Enkele jaren geleden verkreeg Natuurpunt Noorderkempen het
beheer over het gemeentelijk deel van het Oost-Speyckersbosje. De
rest van het gebiedje werd beheerd door ANB. Naast het knotten van
enkele Knotwilgen bestond het beheer eerder uit ‘niets doen’. De
ruigtevegetatie kreeg de ruimte om een aantal vogels en vlinders
meer levenskansen te geven.
Door de uitvoering van een nieuw inrichtingsplan (zie “De Korhaan”
juli 2011) krijgt het gebiedje nieuwe kansen.
Enige tijd geleden werd het populierenbestand gerooid.
Half juni 2011 namen de inrichtingswerken een aanvang. Boomstronken en
struiken werden verwijderd. De meanderende loop van de Kleine Aa werd in
ere hersteld. Een dam werd gecreëerd om de loop te sturen.
Oeverversterkingen werden aangebracht. In het najaar of volgend voorjaar
wordt het gebiedje deels heraangeplant met waterminnende bomen en
struiken. Momenteel is een kleine zandvlakte zichtbaar waarin de
meanderende Kleine Aa te zien is. Enkele Oeverlopertjes hebben dit
modderig stukje al ontdekt. Ze werden al geregeld opgemerkt.
De werken werden al door de zware regenval van eind juli (en de rest van
de zomer) al geregeld getest. En met succes!
Het ganse gebied krijgt nu een nieuwe kans om te ontwikkelen tot een
prachtig stukje “Essen”. Als de plannen om een fietspad aan te leggen meer
concrete vorm krijgen, is het mogelijk naast dit mooi stukje natuur te fietsen
of wandelen. Dan heeft iedereen de kans om zeldzame soorten als IJsvogel,
Weidebeekjuffer, Riviergrondel of Bermpje waar te nemen.
Om een idee te geven van de vroegere en huidige toestand publiceren we
enkele foto’s.
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© Joris Pinseel
Populierenbestand Oost-Speyckersbosje (januari 2009)

© Wim De Bock
Bufferbekken Oost-Speyckersbosje (15 juli 2011) na zware regenval
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De zomer is, voor wat de vogels betreft, steeds een kalmere periode.
De broedtijd is gedaan en de vogels houden even een rustpauze. Het
afgelopen seizoen kunnen we beschrijven als een zeer sombere
zomer met geregeld regen en een seizoen waarbij de uren
zonneschijn dus eerder beperkt waren. Dit belette de waarnemers
niet om buiten te komen op zoek naar allerlei interessante
waarnemingen. Volgend overzicht zal dit zeker bevestigen, want er
kwamen weer veel meldingen binnen.
Een aantal van deze waarnemingen kunnen zeker als bijzonder
gecatalogeerd worden.
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) was gedurende deze zomer op heel wat
plaatsen weer een talrijke verschijning. Ook Fuut (Podiceps cristatus) was
zoals de laatste jaren ook weer geregeld aanwezig in de regio, zelfs op een
aantal heidevennen. Geoorde futen (Podiceps nigricollis) werden ook heel
de zomer nog op diverse plaatsen waargenomen. Een max.van 53 exn.
werd waargenomen op het Stappersven.
Zeer leuk was de waarneming van een Woudaapje (Ixobrychus minutus)
dat op 17 augustus aanwezig was bij de Nol te Essen-Wildert. Ook de
melding van een roepende Kwak (Nycticorax nycticorax) bij het Klein
Schietveld op 21 juni was zeer opmerkelijk. Op 9 augustus pleisterde er ook
nog een exemplaar in Wuustwezel. Dat er deze zomer wel meer
uitzonderlijke reigerachtingen in de regio werden waargenomen bewijst de
waarneming van een overvliegende Koereiger (Bubulcus ibis) bij EssenWildert op 15 augustus. Tijdens deze periode werden er ook enkele Kleine
Zilverreigers (Egretta garzetta) gezien op het Groot Schietveld en in de
Kalmthoutse Heide. Grote Zilverreigers (Ardea alba) werden heel wat meer
waargenomen en dan vooral op het Groot Schietveld, in de Kalmthoutse
Heide en in de Maatjes. Twee Purperreigers (Ardea purpurea) vlogen op
29 juli over Wuustwezel en nog een ex. trok eind augustus over het Groot
Schietveld.
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Deze zomer kwamen er verschillende waarnemingen binnen van Zwarte
Ooievaars (Ciconia nigra), zowel op het Groot Schietveld als in de
Kalmthoutse Heide. Naast solitaire Ooievaars (Ciconia ciconia) vlogen er in
augustus ook grotere groepen door de regio. Zo vlogen op 21 augustus
respectievelijk 41 en 48 exn over Kalmthout en Wuustwezel. Eerder vlogen
er op 18 augustus ook al 35 exn. over Kalmthout-Achterbroek. Opmerkelijk
was het feit dat er de hele periode een Lepelaar (Platalea leucorodia) te
zien was in de Maatjes. Waarschijnlijk nog steeds dezelfde vogel uit de lente
Op 15 en 24 juni werd een Roodhalsgans (Branta ruficollis) waargenomen
op het Groot Schietveld en in de Kalmthoutse Heide. Gelet op de periode is
de kans echter zeer groot dat het hier gaat om een ontsnapt exemplaar.
Op 19 en 30 augustus was er al een Smient (Anas penelope) aanwezig in
de Kalmthoutse Heide. Krakeenden (Anas strepera) werden heel de
periode waargenomen maar eerder steeds in kleine groepen.
Wintertalingen (Anas crecca) waren wel in grotere aantallen te zien.
Groepen van meer dan 100 exn. waren te zien op het Stappersven. Enkele
Zomertalingen (Anas querquedula) waren in augustus nog aanwezig op het
Groot Schietveld en in de Kalmthoutse Heide. Slobeend (Anas clypeata)
was eerder in kleine aantallen aanwezig. Grotere groepjes waren wel
aanwezig op het Stappersven. Ook Tafeleend (Aythya ferina) was eerder in
kleine aantallen aanwezig. Ook dit jaar waren er in de zomer weer
verschillende Brilduikers (Bucephala clangula) op verschillende vennen in
de Kalmthoutse Heide.
Wespendieven (Pernis apivorus) lieten zich deze zomer op diverse
de
plaatsen geregeld zien. In het 2 deel van augustus werden al de eerste
trekkers waargenomen. Op 21 juli vloog er een Slangenarend (Circaetus
gallicus) over het Groot Schietveld. In tegenstelling tot voorgaande jaren,
bleef het deze keer bij deze ene waarneming. Bruine Kiekendieven (Circus
aeruginosus) lieten zich geregeld opmerken in de verschillende
heidegebieden in de streek en in de Maatjes. Op 24 juni was nog een zeer
late Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) aanwezig in de Maatjes. Op 28
augustus vloog een Grauwe Kiekendief (Circus pygargus) over het Groot
Schietveld. De eerste Visarend (Pandion haliaetus) voor het najaar vloog
op 15 augustus over de Kalmthoutse Heide. Op 29 augustus vloog nog een
exemplaar over het Groot Schietveld.
Het eerste Smelleken (Falco columbarius) van het najaar werd reeds op 28
augustus waargenomen op het Groot Schietveld. Slechtvalk (Falco
peregrinus) was in augustus vrij regelmatig te zien op het Groot Schietveld.
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Af en toe werden langs enkele velden enkele Patrijzen (Perdix perdix)
waargenomen. Kwartels (Coturnix coturnix) waren geregeld in de regio te
horen, voornamelijk in het weilandencomplex van de Maatjes.
Op 10 juni en 19 augustus waren respectievelijk 1 en 3 Kluten
(Recurvirostra avosetta) aanwezig bij het Stappersven. Enkele Kleine
Plevieren (Charadrius dubius) waren deze zomer geregeld te zien in de
Kalmthoutse Heide en in de Maatjes. Leuk was de waarneming van een
overvliegende Morinelplevier (Charadrius morinellus) bij het Groot
Schietveld op 27 augustus.
Op 27 augustus vloog er ook een Kanoet (Calidris canutus) over het Groot
Schietveld. Diezelfde dag trok er over dit gebied ook een Kleine
Strandloper (Calidris minutus).
Watersnippen (Gallinago gallinago) werden deze periode eerder in kleine
groepjes aangetroffen. Kemphaan (Philomachus pugnax) was maar een
zeldzame doortrekker. De enige waarnemingen kwamen van het Groot
Schietveld en de Maatjes. Leuk was de waarneming van 2 overvliegende
Rosse Grutto’s (Limosa lapponica) bij het Groot Schietveld. Op 19 juni was
de eerste Regenwulp (Numenius phaeopus) al terug in de streek. Daarna
was deze soort regelmatig te zien op weilanden in de regio.
Van Zwarte Ruiter (Tringa erythropus) kwamen slechts 2 waarnemingen
binnen. Groenpootruiter (Tringa nebularia) was vanaf begin juni een
geregelde gast, een maximum van een 10-tal exemplaren werd geteld bij
het Stappersven. Ook Witgatje (Tringa ochropus) was een talrijke
verschijning, een leuk maximum van 16 exn. was begin juli aanwezig in de
Maatjes. Ook Bosruiter (Tringa glareola) had het wel naar zijn zin in de
regio. Dat bewezen de regelmatige meldingen van deze soort. In de
Steertse Heide in de Kalmthoutse Heide werd een mooi groepje van 10 exn.
waargenomen. Oeverloper (Actitis hypoleucos) kunnen we net zoals
voorgaande soorten als talrijke gast bestempelen. Op allerlei slibranden
waren ze aanwezig. Zelfs op de nieuw aangelegde retentiebekkens langs de
Kleine Aa en het Industrieterrein in Essen.
Zwartkopmeeuwen (Ichthyaetus melanocephalus) waren gedurende deze
zomer geregeld waar te nemen in de regio. Een mooie groep van 250 exn.
was op 4 juni aanwezig bij het Klein Schietveld en ook het totaal van 540
exn. die op 15 juni over Wuustwezel vlogen zijn zeker het vermelden waard.
Verder waren nog vele waarnemingen van groepjes die foerageerden op
verschillende weilanden in de regio.
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Zomertortel (Streptopelia turtur) blijft toch een vrij zeldzame verschijning,
enkel in de Maatjes werd deze soort met enige regelmaat waargenomen.
Zoals wel geweten doet een soort als Ransuil (Asio otus) het de laatste
jaren niet zo goed. Gelukkig werden er ook dit jaar in de regio nog enkele
broedgevallen vastgesteld.
Het prachtige juweeltje van een IJsvogel( Alcedo atthis) liet zich geregeld
bewonderen. Vooral op het Groot Schietveld en in de Nol was deze soort
aan te treffen. Opmerkelijk was de waarneming van een Bijeneter
(Merops apiaster) die op 11 juni door de Kalmthoutse Heide vloog. Deze
soort wordt de laatste jaren wel iets meer waargenomen in Vlaanderen,
maar een waarneming in eigen regio is toch zeker vrij uitzonderlijk te
noemen.
Vanaf half augustus waren er geregeld ringvangsten van Draaihalzen (Jynx
torquilla), verder waren er ook nog een aantal veldwaarnemingen in de
Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld.
Op 22 augustus pleisterde er een Duinpieper (Anthus campestris) in de
Kalmthoutse Heide. Ook op het Groot Schietveld pleisterde er een
exemplaar op 25 augustus en twee dagen later vloog hier een ex. over.
Gele Kwikstaarten (Motacillaflava) werden in juni en juli regelmatig
waargenomen. Vanaf augustus trokken de eerste najaarstrekkers over de
regio. Op 12 en 25 juli werden resp. 1 en 2 Grote Gele Kwikstaarten
(Motacillacinerea) in Essen waargenomen.
Het eerste Paapje (Saxicola rubetra) voor het najaar werd op 15 augustus
gemeld. Opmerkelijk was de waarneming van een late Tapuit (Oenanthe
oenanthe) die op 19 juni over de Maatjes vloog. Op 26 juli was er reeds een
vroege najaarstrekker? aanwezig in de Kalmthoutse Heide. Vanaf half
augustus kwamen er meer meldingen binnen van deze soort, maar steeds
in kleine groepjes.
Zeer leuk was de Waterrietzanger (Acrocephalus paludicola) die zich op 9
augustus liet bewonderen op het Groot Schietveld. De ringvangst van een
Grote Karekiet (Acrocephalus arundinaceus) op 25 augustus is zeker het
vermelden waard.
Op diverse plaatsen in de regio liet Spotvogel (Hippolais icterina) zijn lied
horen. Een Orpheusspotvogel (Hippolais polyglotta) werd op 1 juni
ontdekt in de Maatjes.
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Een leuke waarneming was de ontdekking van een juveniele Grauwe
Klauwier (Lanius collurio) op het Groot Schietveld op 9 augustus. Telkens
één Wielewaal (Oriolus oriolus) werd op 1 en 4 juni gehoord in Kalmthout
en Essen-Horendonk.
Leuk was de aanwezigheid van een Kleine Barmsijs (Carduelis cabaret) in
de Kalmthoutse Heide op 21 juli. Deze zomer waren er ook enkele
meldingen van Goudvink (Pyrrhula pyrrhula), dit blijft een vrij zeldzame gast
in de regio, maar de laatste jaren zijn er toch iets meer waarnemingen.
Kruisbekken (Loxia curvirostra) werden op verschillende plaatsen gemeld,
maar steeds in kleine aantallen.
Tot zover dit overzicht. Een volledig overzicht van alle vogelwaarnemingen
en
alle
waarnemers
kan
je
terugvinden
op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck

Tuinaanleg Gebruers
Ecologische aanleg
Advies – Onderhoud
Boomverzorging
Huybergsebaan, 88
2910 Essen
Tel. 03/667.23.63
GSM 0496/126.172
e-mail
mark.gebruers@belgacom.net
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De Kievit
C. Ommeganck
Korte Heuvelstraat, 14
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.93.70
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11 september 2011 – Open Monumentendag
“Conflict” was het thema voor 2011.
Dit uitgangspunt werd gebruikt om het conflict tussen ‘Cultuur’ en ‘Natuur’
duidelijk te maken i.v.m., de door de gemeente Essen aangekochte
Rangeerloods op het voormalige Rangeerstation van Essen.
I.s.m. de Erfgoedcel, Cultuurraad/Werkgroep Leefmilieu en Natuurpunt
Noorderkempen werd hieromtrent een programma opgesteld.
Dit resulteerde op zondag 11 september 2011 in een behoorlijke publieke
belangstelling. Ondanks het wisselvallige weer mochten we een 150-tal
mensen verwelkomen op de site.
In de grote Rangeerloods was er een kleine tentoonstelling van de originele
plannen en beschrijvingen van de loods. In oppositie werden een 10-tal
schitterende foto’s tentoongesteld van zeldzame tot zeer zeldzame
plantensoorten die op het terrein voorkomen.
Tussen 13.45 u. en 18.30 u. werden 4 geleide wandelingen georganiseerd
waarbij de deelnemer kon kennismaken van een aantal van die zeldzame
soorten. De gids gaf uitleg over de groeiplaats & ecologie, kenmerken en
weetjes over de soorten. Guichelheil, Kaal breukkruid, Fraai
Duizendguldenkruid, Echt Duizendguldenkruid en Riempjes behoren tot de
juweeltjes van het gebied. Ook Gestreepte Leeuwenbek en Kleine
Leeuwenbek komen hier voor, maar waren jammer genoeg al uitgebloeid.
Er was zelfs belangstelling vanuit Mechelen. Een plantenliefhebber wilde
absoluut kennis maken met die zeldzaamheden … Riempjes was voor hen
‘the max’. Hij ging er zelfs voor door de knieën.
Schitterend te ervaren dat er nog mensen zijn die gepassioneerd zijn door
kleinoden.
Een kleine infostand lokte heel wat belangstelling. Evenals de korte
filmvertoning van historische beelden uit de jaren 1930.
Mits creatief denken i.v.m. de herinrichting van de site en het gebruik van de
loods kunnen de meer dan 400 verschillende plantensoorten een mooie
toekomst tegemoet gaan … anders wordt het een kleine ramp.
Verslag: Joris Pinseel
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Studie van de trekgegevens over
de Aalscholver in 2010.
Op onze site www.noorderkempen.be staat een volledig overzicht
van de aalscholvertrek van de afgelopen jaren. De gegevens zijn
verzameld op verschillende trektelposten in de wijde regio. Omdat
het artikel te veel bladzijden inneemt geven we hier de korte
samenvatting weer. Wie het volledige overzicht wil raadplegen kan
terecht op onze website.
De gegevens waarop het artikel gebaseerd is, werden overgenomen
uit de bestanden aanwezig op de site www.trektellen.nl
Algemene samenvatting
Het blijkt uit de cijfers dat wanneer op één telpost trek aanwezig is, over de
andere posten ook trekbeweging vastgesteld wordt. Hieruit kan men, naar
mijn gevoel, afleiden dat de aalscholvertrek over een breed front verspreid
ligt. Zie de kaart op www.trektellen.nl
Bij vergelijking tussen oostelijke en westelijk gelegen telposten valt op dat
de oostelijke meer baat hebben bij westen winden en de westelijke telposten
in verhouding meer vogels zien bij oostelijke winden. De vergelijking in de
tabel wordt hier gemaakt tussen Kalmthoutse Heide en Kristallijn
Maatheide of tussen de meest westelijk gelegen en het meest oostelijk
gelegen telpunt.
Een eerste vaststelling is dat in de maand september, over de jaren heen,
steeds enkele dagen een min of meer grotere vluchten (meer dan 100 exn)
aalscholvers gezien worden op de verschillende telposten.
Het zijn vooral de weken 38 en 39 dat deze vluchten plaats vinden. Maar die
trend is ook weer niet streng toe te passen. In 2009 kwamen slechts in week
38 de eerste grote vluchten over, niettegenstaande in de vorige weken 36
en 37, toch periodes met gunstige wind – oostelijke winden - gekend
werden. Daartegenover staat dat in 2008 al in week 37 massaal
aalscholvers gezien werden.

Mogelijk werden toen de vogels opgestuwd door de droge oostelijke winden
na een periode met veel regen waarin het slecht vliegen was (week 36).
Wat de windrichting betreft kan vastgesteld worden dat de voornaamste
winden op de meer goede trekdagen uit oostelijke richtingen waaien,
gaande van NO tot Z. Dit met uitzondering van de jaren 2004 en 2010
toen de wind gedurende de maand september hoofdzakelijk uit westelijke
richting kwam.
Voor de maand oktober ziet men dat vooral in de weken 40 (de eerste
week) en 41 de voornaamste trekvluchten plaats vinden. Dit is voor deze
maand ook geen vaste regel.
In 2005 en 2010 werden het vooral in de weken 42 en 43 dat de grootste
vluchten gezien. In het jaar 2006 is het nog wat later. Het zijn de weken 43
en 44 (maand november) waarin de grootste trekbeweging plaatsvindt. De
verschuiving vindt plaats telkens na een periode van slechte
weersomstandigheden zoals mist, regendagen en dagen met zware
bewolking.
De wind waaide tijdens deze maand vooral uit oostelijke en zuidelijke
richtingen behalve de jaren 2004, 2006 en 2008. In die jaren werden meer
westelijke winden waargenomen.
Niettegenstaande in 2008 de meer westelijke gerichte winden was dit jaar
toch een uitzonderlijk jaar voor wat de aantallen betreft in vergelijking met
andere jaren.
Dit bevestigt nogmaals dat de natuur niet in menselijke regels te vatten is.
Het ene jaar is niet gelijk aan het andere. De grootte van de totale trek gaat
samen, naar mijn inziens, met het succes van het aantal jongen die de
vogels kunnen groot brengen tijdens het broedseizoen.
Maar er zijn nog andere factoren zoals voedselaanbod een weersomstandigheden.
Als de statistiek van het aantal vliegdagen, winden op vliegdagen en
zwaarste trekdagen vergeleken wordt tegenover de geziene aantallen, wordt
bevestigd dat de oostelijke winden het beste zijn voor de aalscholvertrek.
Jos Jacobs
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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

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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Vera Warmoeskerken
Schooldreef, 2
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.51.41
CDV nr. 26956
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Drankenhandel
Van Oevelen
Moerkantsebaan, 47a
2910 Essen
Tel. 03/235.61.32
maandag & woensdag tot vrijdag
09u00 - 12u30 & 13u30 - 18u00
zaterdag van 09u00 - 17u00
zondag van 09u30 - 12u30
dinsdag en feestdagen gesloten
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Tijdens de zomer en vroeg najaar werden hier en daar enkele leuke
vondsten verricht. Hierbij een kort fotografisch overzicht.

© Kristof Vlietinck
Gekraagde aardster
(Kalmthout-Heide)

© Eveline Pinseel
Rups van Bont schaapje
(Essen-Wildert)

© Gilberte Wils
Streepblokspanner
(Essen-Rangeerstation)

© Jos Jacobs
Witte bundelridderzwam
(Essen-Horendonkse Bossen)
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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

Kapellensteenweg, 20
Kalmthout: 03/666.48.03

•

Igor Vandamme

Max Temmermanlaan, 52
Kalmthout: 03/666.06.80
• Wouter Vanwesenbeeck
Victorine Van Mechelenlaan, 15
Kalmthout: 0474/43.33.48

•

Jos Jacobs

Contactpersoon NAREKA
Beheerteam ‘Stappersven’

Lid MINA-raad Kalmthout
Conservator ‘Lisseven’ & Stappersven
Conservator ‘Stappersven’
Vogelwerkgroep Noorderkempen

Beheerteam ‘Stappersven’

Vossenboslaan, 9
Essen: 03/667.42.29
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1-2

Woordje van de voorzitter

Joris Pinseel

3-7

Activiteiten Noorderkempen

Bestuur

8-9

Natuur.info

Bestuur

Natuur.studie
10-13
14-15
16-18
19-20

Vriezeganzen
Weinig vlinders door natte zomer
Paddenstoelen …
Uniek in Vlaanderen

Jos Jacobs
Natuurpunt.educatie
Kees Roobeek
Kevin Lambeets

Natuur.vroeger&nu
21-25 Het Stappersven … Historiek
26

Igor Vandamme

Nieuws uit de Noorderkempen
Natuur & Tuin

27-28 Behaag je landschap

Bestuur

Cursiefje van Koen
29-30 Leven is groen

Koen Verschoore

Natuur.beheer
31-32 Vrijwilligersdag Kalmthoutse Heide
32-33
34-35

Nazorg Heidebrand Stappersven
Oost-Speyckersbosje

Igor Vandamme
Kevin Lambeets
Joris Pinseel

Vogels in de Noorderkempen
36-40 Vogels in de zomer
41

Natuur.verslagen

W.Vanweesenbeeck

Joris Pinseel

Natuur.studie
42-43 Aalscholvertrek

Jos Jacobs

…
48

Natuur.foto
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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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