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De
Korhaan

2012 …
60 jaar Noorderkempen
40 jaar “De Korhaan”
Dankzij de niet aflatende inzet van vroegere en huidige
bestuursleden, naaste medewerkers en leden kunnen we dit mooi
lustrum vieren.
60 jaar is een lange periode waarin veel, zéér veel is veranderd op
vlak van natuur- en milieubehoud. Hoewel het woord ‘biodiversiteit’
toen nog niet bestond weten we allemaal dat de rijkdom van de ons
omringende natuur indertijd véél groter was. Denken we nog maar
aan Korhoen, Grauwe klauwier, Zwarte stern, Geelgors, Argusvlinder,
Zwarte rapunzel, Heideorchis, … ondertussen allemaal verdwenen.
De oppervlakte aan lichtbemeste graslanden, graanakkers, purperen
heidevlaktes, vennen, houtkanten, bomenrijen, wegbermen, bossen
was veel groter dan nu. De variatie in het landschap was veel
opvallender. Toen mocht de Kleine Aa nog echt meanderen, toen
bestond de kerncentrale van Doel nog niet, laat staan de moderne
haven van Antwerpen of de E19, …
We kunnen echter niet blijven stilstaan bij het verleden. Het is
boeiend, interessant en jammer genoeg vaak ook frustrerend om
terug te blikken.
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Het is heel leuk die oude verhalen of anekdotes terug te lezen in
oude jaargangen van ‘Wielewaal’ of ‘De Korhaan’.
Die werden trouwens gebundeld in een bijdrage in “De Spycker” van
2012 n.a.v. onze 60ste verjaardag.
Uiteraard zijn er ook tal van zaken ten goede veranderd. De
leefomstandigheden van de mensen zijn verbeterd. Mobiliteit is
veranderd. Werkomstandigheden zijn gemoderniseerd. Gelukkig zijn
er ook heel wat meer mensen aan ‘natuur’ geïnteresseerd. Dat kan ik
althans besluiten als ik de huidige ledenlijst bekijk. Knap toch!
De natuur is in de loop der jaren ook veranderd. Hoewel veel soorten
verdwenen, kwamen er ook soorten bij. De vondst van o.a. Gladde
slang en Adder in het Grenspark zijn toch echte verrassingen. De
ontdekking van het zeldzame Moeraskartelblad in ons nieuwe
reservaat ‘De Potpolder’ is een mooie opsteker. Dit zijn de kleine
dingen waar je je als natuurliefhebber aan optrekt om toch te blijven
doorgaan voor het behoud van een zo gevarieerd mogelijke
leefomgeving; voor een zo gevarieerd mogelijke biodiversiteit.
2012 wordt dus ons 60-jarig lustrum. Dat gaan we vieren.
Traditioneel vormt onze “Ledenavond” de start van het werkjaar.
Iedereen is daarop welkom. In de loop van de daaropvolgende
maanden volgt er een heel rits activiteiten en op zondag 9
september staat de “Officiële viering” op het programma met een
wandeling, BBQ en enkele korte voordrachten.
Niet te missen zou ik zeggen.
Er worden vanaf 2012 ook enkele veranderingen doorgevoerd.
Zo heb je al gemerkt dat de cover van ons blad een andere tekening
heeft. Het is de bedoeling vier mooie covers van de afgelopen jaren
de revue te laten passeren. De inhoud gaan we behouden:
aankondigingen van natuuractiviteiten, boeiende artikels, leuke
tekstjes, natuurwaarnemingen, bijdragen van leden, …
In verband met de activiteiten zouden we het erg op prijs stellen
mocht U in de toekomst Uw aanwezigheid op voorhand melden. Dit
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om het de gidsen wat makkelijker te maken. Voor activiteiten zoals
de Ledenavond of de BBQ vragen we U de financiële bijdrage op
voorhand te betalen. Zo hebben we een beter overzicht van de
personen die willen deelnemen en komen we niet voor een
financiële verrassing te staan. Want ondanks de steun van onze
trouwe sponsors - waarvoor hartelijke dank trouwens - en de
subsidies van gemeente en overheid, blijft het moeilijk om de
afdeling op een financieel gezond peil te houden. De beheerswerken
slorpen een groot deel op … en gelukkig geeft dat zichtbare
resultaten in onze reservaten. Dat kun je trouwens bij iedere
beheersdag met eigen handen komen realiseren.
Zoals eerder al gemeld zijn we sinds 1 januari 2012 de trotse
beheerders van enkele stukjes natuurgebied langs de Kleine Aa te
Essen. Het beheer van het Heideveld en de Kleiput in de Wildertse
Duintjes hebben we overgegeven aan ANB. ANB hevelde het beheer
van de graslandjes langs de Kleine Aa over aan Natuurpunt
Noorderkempen, met de Provincie Antwerpen als tussenpersoon. Die
weilandjes zijn echte juweeltjes en herbergen nog tal van
schitterende, elders verdwenen, plantensoorten.

Als slot wens ik alle Natuurpuntleden en hun familie
“een gelukkig en vooral gezond 2012 toe”
Een jaar waarin je wensen werkelijkheid mogen worden
Een jaar met schitterende momenten in de natuur
Een jaar met prachtige waarnemingen
Een jaar naar je hart
Joris Pinseel
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7 januari 2012

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerswerken”

“De Ster” - Kruispunt Fr. Raatsstraat en
15u30 Kastanjedreef, Kalmthout

Natuurgebieden hebben regelmatig een onderhoudsbeurt nodig.
Vandaar deze 1ste beheersdag in 2012. Er is warme soep voorzien!
Meebrengen: takkenschaar, zaag, handschoenen, laarzen.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.

@

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
igor.vandamme@skynet.be

27 januari 2012

18u45

Algemene Ledenavond

Restaurant "De Kievit",
23u00 Korte Heuvelstraat, Kalmthout
Deelname: € 20,00 (op voorhand storten)

Elk lid van Natuurpunt-Noorderkempen is van harte uitgenodigd om
deel te nemen aan onze Jaarlijkse Algemene Ledenavond.
In 2012 starten we met een aperitief, gevolgd door een heerlijke
maaltijd: soep – koninginnenhapje of visvide met groentenkrans,
kroketjes en/of frietjes - tiramisu – koffie of thee met koekjes.
Wie een vegetarische maaltijd wenst kan dit bij inschrijven
vermelden.
Tijdens een lekker etentje en een glaasje wijn kan het gezellig
worden. Nadien overlopen we het jaarverslag, het financieel verslag,
het werkingsprogramma en de begroting. Het jaarprogramma voor
2012 wordt voorgesteld. U wordt ook de kans geboden om vragen te
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stellen en suggesties te geven voor de toekomstige werking van onze
afdeling. Onze 60ste verjaardag komt zeker aan bod. We geven
eveneens een kort fotografisch overzicht van een aantal schitterende
natuurwaarnemingen tijdens het afgelopen jaar. Natuurlijk ontbreekt
de grote brand van 2011 niet.
Deelname: € 20 euro (gelieve voor 20 januari te storten op rekening
BE59 0000 4153 8026 t.n.v. Natuurpunt Noorderkempen m.v.v. de
naam van de deelnemers.
Gelieve de verantwoordelijke op voorhand te verwittigen en je
voorkeur kenbaar te maken.

@

Inlichtingen én Inschrijving: Joris Pinseel (03/667.57.97)
joris.pinseel@fulladsl.be

28 januari 2012

8u30

Smidsevijvers
“Beheerswerken”

Groespolderstraat
12u30 Kalmthout-Nieuwmoer

Ook de Smidsevijvers zijn nodig aan een onderhoudsbeurt toe.
Meebrengen: takkenschaar, hark, handschoenen, laarzen.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke

@

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
igor.vandamme@skynet.be

4 februari 2012
5 februari 2012

8u00

Vogels voeren en beloeren
“Telweekend”

In elke Natuurpunt-tuin in
18u00 Essen & Kalmthout
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4 februari 2012

9u00

Stappersven – Nolse Duinen
“Beheerswerken”

“De Ster” - Kruispunt Fr. Raatsstraat en
15u30 Kastanjedreef, Kalmthout

2de beheersdag in het gebied. Er is weer warme soep voorzien!!
Meebrengen: takkenschaar, handschoenen, laarzen, zaag
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.

@

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
igor.vandamme@skynet.be

11 februari 2012

8u00
12u00

Beheerswerk Spijkerbroekje
“Knotten van Elzen”
Parking Spijkerbroekje, Spijker, Essen

Natuurgebiedjes, hoe klein ook, moeten op regelmatige momenten
even onder handen genomen worden. Dit jaar zijn de Knotelzen weer
aan de beurt … ze dienen geknot zodat ze opnieuw kunnen
uitschieten om terug een mooie pruik te vormen op de oude knot.
Meebrengen: aangepaste kledij, werkhandschoenen, bijltje, kapmes,
beugelzaag, snoeimes, …
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.

@

Inlichtingen: Wim De Bock (03/667.49.19)
wimmekedebock@telenet.be
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18 februari 2012

9u00

Oesterdam en omgeving
“Vogelwandeling”

NEC “De Vroente”, Putsesteenwg
13u00 Kalmthout

We bezoeken enkele interessante gebieden in de buurt van de
Oesterdam. Hier vinden we een aantal interessante plekken die van
groot belang zijn voor verschillende overwinterende ganzen en
eenden. Ook steltlopers en roofvogels verblijven in de regio.
Meebrengen: laarzen, verrekijker/telescoop, aangepaste kledij.
Reisbijdrage: € 0,05 /km (te betalen aan de chauffeur)
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen voor 15 februari 2012

@

Info en Gids: Wouter Vanwesenbeeck (GSM 0474 43 33 48)
wouter.vanwesenbeeck@telenet.be

3 maart 2012

9u00

Stappersven – Nolse Duinen
“Beheerswerken”

“De Ster” - Kruispunt Fr. Raatsstraat en
15u30 Kastanjedreef, Kalmthout

Vandaag de 3de beheersdag in 2012 en tevens de laatste van het
voorjaar. Er is warme soep voorzien!!
Meebrengen: takkenschaar, handschoenen, laarzen, zaag
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.

@

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
igor.vandamme@skynet.be
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17 maart 2012

20u00

Voordracht
“Vogels van de Heide”

NEC "De Vroente", Putsesteenweg
22u00 Kalmthout

Glenn Vermeersch is naast bioloog/ornitholoog ook een uitstekend
fotograaf. Vanavond laat hij een hele rits mooie beelden zien van de
vogels die hij op de Kalmthoutse Heide heeft waargenomen.
Uiteraard zijn de beelden voorzien van de nodige commentaar.
Een avond die de moeite waard is.

@

Inlichtingen: Glenn Vermeersch (GSM 0478/24.09.81)
glenn@natuurpixels.be

6 april 2012

20u00

3de Noorderkempen
Nachtvlindernacht

Huize Vorsselmans, Heiken 89
23u30 Kalmthout-Achterbroek

Het begin van de lente is een uitgelezen moment om nader kennis te
maken met een groot aantal vroege soorten Nachtvlinders.
Nachtvlinders zijn, evenals Dagvlinders, vaak mooi gekleurde en
interessante dieren. Jammer genoeg heel wat minder gekend én
geliefd bij het grote publiek. Met deze avond proberen we hierin
verandering te brengen. Er zijn determinatiegidsen ter plaatse.
Meebrengen: determinatiegids, loep, aangepaste kledij en laarzen
bij regenweer. Een warme trui kan nuttig zijn.
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 1 april 2012

@

Inlichtingen en leiding: Frans Vorsselmans (03/666.71.76)
frans.vorsselmans@skynet.be
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7 april 2012

6u00
19u00

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

We gaan op zoek naar enkele typische vogelsoorten in de
Oostkantons. Dit is de enige regio in België waar het Korhoen nog
voorkomt. Er is een goede kans dat we deze soort te zien krijgen.
Verder zullen we ook zeker nog een aantal andere interessante
soorten kunnen waarnemen zoals Waterspreeuw, Rode Wouw en
Notenkraker. Deze uitstap vormt een unieke gelegenheid voor wie
deze en andere soorten wat beter wil leren kennen.
Meebrengen: telescoop/verrekijker, aangepaste
kledij en niet te vergeten picknick en voldoende drank.
Reisbijdrage: € 0,05 /km voor de chauffeurs
Inschrijven verplicht en graag voor 4 april 2012

@

schoenen,

Info en Gids: Wouter Vanwesenbeeck (GSM 0474 43 33 48)
wouter.vanwesenbeeck@telenet.be

15 april 2012

Kalmthoutse Heide
“Natuurwandeling”

8u00
12u00 Parking Zuid, Verbindingsstraat, Kalmthout
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7 januari: JNM Akerland kookt
We maken een portie zelfgemaakte biologische soep. Jullie gaan
samen met ons ontdekken welke groentjes in deze wintermaanden
lekker zijn in een soepje op grootmoeders wijze.
Wie: piepers (7-12jaar) en ini’s (13-15jaar)
Wanneer: 13h30 tot 17h30
Waar: ons lokaal aan de Bondgenotenlei in Brasschaat
Info: Veronika Thiers (GSM 0497 25 73 86 of akerland@jnm.be)

10 maart: Rovers in Kalmthout
We gaan op tocht in de Kalmthoutse Heide en buiten rovers, richten
we onze ogen ook op alle dieren die we tegen komen!
Wie: piepers (7-12 jaar)
Wanneer: 14h00 tot 17h00
Waar: Parking NEC de Vroente, Putsesteenweg Kalmthout
Info: Judith (GSM 0474/05 63 62 of akerland@jnm.be)

15 april: Duintjestocht
Op deze zonnige zondag verdiepen we ons in de prachtige flora en
fauna van de Wildertse Duintjes.
Waar: parking van de Wildertse Duintjes (viaduct Essen-Wildert)
Info: Thijs (GSM 0477 60 24 67 of akerland@jnm.be)

22 april: Ontwaaktocht
Waar: Parking visclub De Maatjes, Hanneke Wiewau, Nieuwmoer
Info: Thijs (GSM 0477 60 24 67 of akerland@jnm.be)
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15 september 2011 – Beheerswerken Wildertse Duintjes
Gepensioneerd of niet, de haan kraait steeds weer om de dageraad
aan te kondigen. Alhoewel hij mij hiermee niet kan verrassen, hoor
ik hem toch steeds weer van zijn gat geven en vraag ik mij af wat zijn
onderdanen hiervan dan wel denken. Ik zou uiteraard hierop mijn
eigen visie kunnen weergeven, maar ik laat het liever aan iedere
vrouwelijke lezer over ....
Het was een frisse morgen, maar de warmte waarmee ik begroet
werd door mijn stalen ros, deed de kou vergeten en blijgezind
stuurde ze mij naar het vroegere landgoed van den baron om de
natuur een handje toe te steken.
Ik had mijn schop bij om reden dat er in het aanzoek iets stond van
het vijvergedeelte. Toen ik aldaar twee aangelijnde honden
tegenkwam, dewelke een vrouw voorttrokken, vroeg deze wat de
bedoeling was van mijn aanwezigheid. Ik heb dan maar gezegd dat
de vijver te groot was en dat een gedeelte moest dichtgegooid
worden zodat de eenden meer moesten lopen dan zwemmen in de
winterperiode. Haar ogen werden zo groot als theeschoteltjes, maar
de trouwe viervoeters gaven haar niet de gelegenheid hierop te
reageren.
Ik had aldaar een kwartier staan schilderen, zonder ook maar enig
werkend geluid waar te nemen, toen ik tot het lumineuze idee kwam
een ritje te maken en ik uiteindelijk een vijftal ontwaarde aan de
rand van het heideveldje. Ik maakte me wel de bedenking waarom er
zoveel auto’s geparkeerd stonden en associeerde dit met de groene
jongens, die gekend stonden met o.a. fietsen, maar ja de tijden
veranderen blijkbaar razendsnel !!
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Onwillekeurig dacht ik aan het volgende :
- contact opnemen met de redactie van één of andere krant;
- vervolgens een kleurenfoto maken van de mooie heide en van de
aanwezige personen met hun schoppen en ander alaam;
- tenslotte volgende krantenkop maken :
“Aanslag op de natuur te Essen-Wildert
“Zo was het deze morgen en dit was nadien het resultaat...
“Waarom toch ???
De bedoeling van deze morgen was immers een stukje grond weer
rijp te maken om de heide meer kans te geven om te kiemen. En het
globale resultaat mocht gezien worden vermits de inhoud van de zak
van de verantwoordelijke onvoldoende bleek om alles te
bestrooien. Gelukkig maar dat de heide ook zichzelf kan behelpen.
Eduarken

4 december 2011 – Busuitstap naar Zeeland
Omstreeks halfnegen vertrekken we met de bus
vanuit Essen naar Zeeland. We hopen veel vogels te
zien. Onderweg komen we al een paar buizerds en
torenvalken tegen. Ook zien we een heleboel plassen
met onder andere een grote zilverreiger. Onze eerste
grote stop is bij de Schakerloo Polder waar we smienten, kuifeenden,
futen, kieviten en pijlstaarteenden spotten. We rijden verder naar
een natuurreservaatje bij Ouwerkerk en de caissons van de
waterramp in 1953 waarbij meer dan duizend slachtoffers vielen. De
nieuwe vogels waar we mee kennis maken zijn de brilduiker,
bergeend, lepelaar, zwarte ruiter, groenpootruiter en de dodaars.
Dan rijden we richting Philipsdam en de slikken van Bruinisse.
Onderweg komen we wulpen en scholeksters tegen. Rond de middag
stoppen we bij de Heerenkeet waar we onze boterhammetjes en
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overheerlijke soepen kunnen eten. Na onze pitstop gaan we naar het
Prunje natuurreservaat, waar we kluten, zwarte zwaan en tureluren
observeren. De bus gaat nu richting Brouwersdam wat onze absolute
topbestemming zal worden! Daar aangekomen bespioneren we
zeehonden, rosse grutto’s, steenloper, paarse strandlopers,
drieteenstrandlopers, middelste zaagbekken, zwarte zee-eenden en
een eidereend.
Zo eindigt, spijtig maar waar, onze trip naar het vogelparadijs. Om
twintig voor zes komen we aan in Essen.
We hebben wel meer dan 50 verschillende vogels gespot.
Nog een applausje voor Joris en de buschauffeur.
Verslag: Simon Vandepitte
(n.v.d.r.:
Simon was de jongste deelnemer aan deze Zeelandtocht waaraan 36
vogelliefhebbers hebben deelgenomen.)

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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van 13.00 tot 16.30
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De koe
Langzaam en op m’n hoede kroop ik onder de prikkeldraad
Alles was rustig tot opeens
de geur van een verse koeienvla m’n neus binnendrong
Voorzichtig hief ik m’n hoofd op
Daar, zo’n 10m van mij verwijderd, stond een koe
Het was een bruine Schotse Hooglander
Geschrokken sprong ik achteruit
Tot ik besefte dat ik met m’n beide voeten
Midden in een koeienvla stond
Een doordringende geur verspreidde zich
Twee priemende ogen keken mij aan
door een gordijn van lichtbruin haar
Een straaltje speeksel drupte uit haar mondhoek
Stoom wolkte op uit haar neusgaten
en blies de haren voor haar ogen weg
Ik zag een onwillig spiertje onder haar linkeroog
onbedaarlijk trillen
Een hoef schraapte over de grond
Haar neusgaten verwijdden zich
en ze snoof mijn geur op
Haar blik verstrakte
Al haar spieren spanden zich
En met een luid geloei kwam ze op me af gerend
Ik kon geen kant uit
M’n laarzen waren ondertussen
vastgezogen in de drab
en achter mij bevond zich nog steeds
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de prikkeldraad
Met een verbazingwekkende snelheid
stoof ze op me af
Haar horens recht vooruit,
haar staart achter zich aan wapperend
terwijl ze een heuse stofwolk deed opwaaien
Vlak voor me kwam ze tot stilstand
Haar neus bevond zich op nog geen 2cm
van mijn gezicht
Ze keek recht in mijn ogen
En ik kon haar stinkende, warme adem
op m’n huid voelen
Ik dacht: dit is het einde
Haar ruwe roze tong
glipte uit haar mond en
…

Gaf me een lik over m’n wang
Terwijl ze loeide:
Gelukkige Verjaardag!!
Sarah Pinseel

© Agnes Peeters
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Een hoogwaardig insect.
Daar zat hij dan tegen een schuinopstaand eternietplaatje dat tegen
een staak van de afrastering leunde. Groter dan de meesten, de
diepzwarte mantel zo wijd mogelijk opengespreid loodrecht op het
schuinstaande negennovemberzonnetje. Ideaal om de resterende
warme stralen van het jaar op te slorpen en mee te nemen. Het rode
dwarsbandje over de vleugel, enkele onregelmatige witte vlekken
vooraan in de top en het rode zoompje met zwarte stippen aan de
onderrand deden daar weinig vanaf. Daar zat hij dan, de
nummervlinder.
Ik dacht al dat ge het over de atalanta had, hoor ik iemand
opmerken. En gelijk heeft hij. Maar vroeger heette die atalanta
nummervlinder. Vlinder nummer 89 hoorde ik mijn grootvader ooit
eens zeggen. Wel honderd keer heb ik geprobeerd dat nummer te
zien. Toen ik eindelijk bereid was toe te geven dat ik met de beste wil
van de wereld nergens tussen dat rood en wit, laat staan in dat zwart
een 89 zag, was mijn grootvader al gestorven en kon ik niet meer
vragen hoe dat zat. Ook oude mensen ontbreekt het niet aan
fantasie dacht ik lange tijd. Tot ik nog niet zo lang geleden in een
meer dan twintig jaar oud boekje las: ook genoemd nummervlinder
naar de cijfers 8 en 9 op de onderkant van de vleugels, of ´admiraal´
vanwege de rode banden. Sedertdien denk ik dat die oude mensen
toch best goede waarnemers waren. Want probeer maar eens op de
onderkant van zo´n (achter)vleugel kleine cijfertjes te lezen als die
zich op de bloeiende herfstasters of de rottende pruimen of de
hoogrijpe peren of wat appelschillen bedrinkende atalanta de
gespreide vleugels alleen maar zenuwachtig snel even dichtklapt en
weer spreidt.
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Ach, troostte ik mij, die vroegere oude mensen zullen die cijfers wel
gezien hebben aan dode exemplaren en aan vlinders doden doen we
tegenwoordig niet meer. Tot ik nog minder lang geleden in een nog
ouder boekje zag staan: de onderzijde is zodanig gekleurd dat hij
volledig opgaat in de kleur van de boomstammen waar hij graag met
toegeklapte vleugels gaat zitten. En inderdaad, sinds ik er ben gaan
op letten doet hij dat graag. Alleen is mijn probleem nu altijd dat ik
zie dat hij op een boomstam zat eens dat hij opgevlogen is. Mijn
excuus dus aan alle vandaag en in het verleden oude mensen.
Toen het lang genoeg geduurd had vloog de atalanta van het
eternietplaatje op. Pijlsnel omhoog. In geen tijd was hij boven de
aanpalende appelaars uit en vloog vijftien meter hoog de eik in.
Het was de laatste keer dat ik hem zag. Misschien heeft hij besloten
vanuit die hoge eik met goed zicht op het zuiden toch maar op reis te
gaan. Zoals de meeste van zijn soortgenoten al in september of in
oktober deden. Mocht ge u ooit afvragen hoe het komt dat er
gisteren misschien wel twintig atalanta´s op de bloemen in uw tuin
zaten en vandaag nog drie, dan kent ge nu het antwoord: ze zijn op
trek. Op goeie dagen met zon en niet teveel wind kan dat wel eens
opvallen. Dan vliegt de ene atalanta na de andere voorbij, éen per
één, in strakke lijn en snelle vlucht misschien twee misschien vijf
meter boven de grond, allen in dezelfde richting. Het is minder
spectaculair dan de vogeltrek, zullen de burtwotsjers (zo heet dat
tegenwoordig in het ABN) u vertellen, maar het kan indrukwekkend
zijn. En al die trekkers moeten dan toch wel eens ergens landen om
bij te tanken. Misschien was dat op de bloemen in uw tuin. Ik wil
meteen toegeven dat de hoger vermelde twintig die ik er gisteren
schatte nogal ruim genomen was. In mijn tuin was het maximum dit
jaar 6 op 8 september; maar in ‘97 waren het er 36 op 9 september
En gemiddeld is dat 20.

De Korhaan nr. 1 / januari 2012

Pagina 18

Ik wacht met ongeduld op de eerste terugtrekker volgend jaar ergens
in april. Of misschien wordt de eerste een zeldzame overwinteraar in
februari als de winter niet te bar is. En let er dan eens goed op … die
atalanta heeft korte armpjes. Net lang genoeg om het haar op zijn
kop te kammen of lastig stuifmeel er af te poetsen maar te kort om
op te lopen. Lopen doet hij op vier achterste poten. Van een
hoogwaardig insect gesproken, de nummer 89vlinder is er één.
Koen Verschoore

Primavera
Florist sinds 1981

Stationsstraat, 45
2910 Essen
Tel. 03/667.54.55
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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 nog aan bod:
Deel 4 : Moeras en Veen
Deel 5 : Heide
Deel 6 : Duinen, Stuifduinen en open zand
Deel 7 : Openstelling
Deel 3 : Vennen
Tot de meest boeiende plekken op de heide behoren zeker de
vennen. Vennen zijn ondiepe, zure, voedselarme en kalkarme
waterplassen gelegen op (hogere) zandgronden en ontstaan op
plaatsen waar water stagneert op een ondoorlatende laag: een
ondiepe klei- of leemlaag of een podsol met dichte aanrijkingshorizont. Meestal zijn ze onafhankelijk van het grondwater en
worden ze uitsluitend gevoed door neerslagwater. Water kan ook
stagneren in depressies die ontstaan zijn door het uitsteken van
veen.
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Het type ven in je gebied is afhankelijk van instroom of geen
instroom vanuit grondwatersystemen en stabiel of onstabiel
waterpeil en ook verstoring van buitenaf (zoals instroom van
nutriënten vanuit landbouw bvb). Deze factoren bepalen welk ven je
hebt en welke vegetaties zich ontwikkelen.
Het Stappersven is een van de grootste heidevennen in België en
blijkt te voldoen aan de voorwaarden om van een zuur ven te
spreken waar venspecifieke macro-invertebraten goed gedijen. Het
Stappersven wordt gebufferd door een bossengordel die de
inwaaiende nutriënten wegvangt. Toch zijn de randen begroeid met
Pitrus wat een verstoring in de waterhuishouding aantoont en op
voedselaanrijking wijst. Twee historische feiten verklaren dit euvel,
nl. een korte ingebruikname als landbouwgrond in de 1ste helft van
de 20e eeuw en anderzijds de aanwezigheid van een grote
kokmeeuwkolonie een decennium terug.

©Myriam (Stappersven)
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De vennen in de Nol echter blijken een vrij hoge pH (eerder kalkrijk)
te hebben en zijn sterk eutroof (inspoeling nutriënten omliggende
landbouwzones). De oevervegetatie is zeer monotoon met vnl.
Pijpenstrootje. De vennen vallen tevens droog tijdens aanhoudende
droogte in de zomermaanden. Daarbij voldoen deze vennen niet aan
de criteria voor een waardevol ven.
Toekomstplannen voor het Stappersven
In eerste instantie dient het uitwendig beheer een negatieve impact
op de waterhuishouding van buitenaf te voorkomen. Aangezien het
Stappersven een infiltratiegebied is, is de waterhuishouding
afhankelijk van de neerslaghoeveelheid, de aanvoer van
gebiedsvreemd oppervlaktewater en evapotranspiratie (verdamping
via bomen en vegetatie). Het niveau van de grondwatertafel
beïnvloedt weliswaar de algemene waterstand.
Het Stappersven wordt enkel gevoed door infiltrerend water vanuit
het Vlaams Natuurreservaat de Kalmthoutse Heide en vanuit de
weilanden te Markgraaf. Deze weilanden ontvangen een minimum
aan bemesting, waardoor eutrofiëring tot een minimum beperkt
blijft. Door een beheer van de aanwezige sluizen en doorlaatkleppen
is het mogelijk een meer constante waterstand te behouden tijdens
de zomermaanden. Maar daar dit een heel moeilijke oefening is en
er met heel veel factoren rekening moet gehouden worden zal dit
heel geleidelijk en met de nodige onderzoeken en ervaringen
gebeuren. Ook de kwaliteit en chemische samenstelling van het
aangevoerd water zal op geregelde tijdstippen moeten
gecontroleerd worden, want het water vloeit vanuit het Stappersven
richting De Nol en daar moet het water ook aan de nodige vereisten
voldoen. Natte heide stelt heel specifieke eisen naar waterpeil,
watersamenstelling, …
In de Nol is een open natte heide met verspreide vennen het
beoogde einddoel.
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Momenteel loopt er ook een onderzoek i.o.v. Pipda naar de
invloeden van waterwinning voor natuurbehoud in het Grenspark.
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 verschijnt Deel 4: Moeras en veen

Stationsstraat, 65
2910 Essen
Tel. 03/667.25.48
Dorpsstraat,23
2990 Wuustwezel
Tel. 03/272.52.58
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Quizzen met Natuurpunt Noorderkempen
Deze quizzen werden in seizoen 2011-2012 al gespeeld
9 september 2011
7 oktober 2011
21 oktober 2011
18 november 2011

Quiz Heidebloem
Quiz Groten Toer Joggers
Quiz ESAK
Quiz KAV

19de plaats
7de plaats
18de plaats
5de plaats

Volgende quizzen staan nog op het programma
3 februari 2012
Quiz Wij a/d Grens
Parochiecentrum Statie
20 april 2012

Quiz VIVA/SVV

Volkshuis Essen

Inlichtingen: Dirk Vilijn (tel. 03/667.47.96)

Vlinder 10-daagse naar Zuid-Frankrijk.
In mei 2012 zal er bij voldoende interesse een studiereis doorgaan
naar Zuid-Frankrijk. De bedoeling is, om met een groepje
geïnteresseerden, zoveel mogelijk grote insecten waar te nemen en
te determineren. De aandacht gaat naar de volledige fauna en flora
maar met een prioriteit voor dag- en nachtvlinders, libellen en
sprinkhanen. Om zoveel mogelijk verschillende insecten te zien
zullen er diverse biotopen bezocht worden.
We verblijven in Beauvoisin ten zuiden van Nîmes in een woning op
basis van volpension.
Voor uitgebreide informatie kan u terecht bij:
 Frans Vorsselmans (tel. 03/666 71 76)
@ frans.vorsselmans@skynet.be
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Vacature M/V
Natuurpuntcoördinator voor ‘Actie Behaag … natuurlijk’
Vanaf 2011 neemt Natuurpunt Noorderkempen i.s.m. de gemeente
Kalmthout deel aan de Actie ‘Behaag … natuurlijk’. Natuurpunt
Noorderkempen zoekt nog steeds een medewerker die de
coördinatie van deze actie op zich wil nemen.
Wat doen de Natuurpuntcoördinatoren?
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 namens het Bestuur

De behaagactie van 2011 …
De behaagactie van 2011, met de verkoopdag op 26 november 2011,
liep heel vlot. Er werden niet minder dan 127 pakketten verkocht. De
zogenaamde samenwerking met de gemeente was wel ietsje minder.
De reden is dat Natuurpunt Noorderkempen nog steeds geen
coördinator, of contactpersoon, gevonden heeft en de gemeente het
meeste werk zelf heeft moeten doen.
We hopen dus nog altijd om een vrijwilliger te vinden. De
hoeveelheid tijd en energie die je er insteekt bepaal je zelf. Dus laat
dat zeker geen drempel zijn.

De biodiversiteit, Natuurpunt en de gemeente zal je
dankbaar zijn.
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© Glenn Vermeersch (19 december 2011)

Feestzalen

De Kievit
C. Ommeganck
Korte Heuvelstraat 14
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.93.70
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Even stoom afblazen
Heel veel waarnemingen die in volgende overzichten opgenomen
zijn, vonden in de ons omringende Natuurreservaten plaats. Het
aantal waarnemingen uit andere gebieden (woongebied,
landbouwgebied, wegbermen, houtkanten, bomenrijen, tuinen)
vormen een héél kleine minderheid.
Waarom?
Waarschijnlijk omdat er daar anno 2011 véél minder waar te nemen
valt dan in de reservaten. Niet omdat de waarnemers dat niet
belangrijk vinden. Maar er zijn gewoon veel minder organismen
aanwezig!
Redenen voor dat bedroevend aantal gegevens?
M.i. de niet aflatende aftakeling, verschraling, verarming,
versnippering, vermesting van onze leefomgeving. Misschien ook de
onverschilligheid van tal van inwoners. Veel mensen vragen zich af
wat de “waarde” is van de biodiversiteit. Wel, in een recent
gepubliceerde studie wordt vermeld dat 7% van alle jobs te maken
hebben met ecosysteemdiensten. De link tussen economie en
ecologie is vaak veel groter dan men denkt.
De onverschilligheid, ja zelfs vijandigheid merkte ik de laatste tijd o.a.
tgo “bomen” … zeker in de afgelopen herfst wanneer er bladeren
moesten geveegd worden.
Jammer genoeg vergeet men dat bomen méér zijn dan hout en
afvallende bladeren. Bomen nemen vele tonnen CO² en fijn stof op
per jaar. Bomen leveren onze noodzakelijke zuurstof en geven
schaduw en koelte. Tal van bomen zijn de oudste levende wezens in
onze regio. Bomen bepalen een landschap en vormen een leefgebied
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voor andere organismen. Bomen kleuren een leefomgeving zodanig
‘groen’ dat mensen zich daarin “beter” en ”gelukkiger” voelen.
Bomen zijn belangrijk. Heel veel studies bewijzen dat.
Jammer dat de beleidsmakers die studies niet te gronde lezen en dus
zelden volgen. Alle Minaraden of GECORO’s ten spijt worden er nog
vaak beslissingen genomen waarbij natuur, landschappen of
schitterende bomen moeten wijken. Denken we maar aan de
mogelijke kaalkap van een bosperceel om er woningen op te trekken
in Kalmthout; of het, in mijn ogen, nutteloze kappen van
schitterende bomen om een nieuwe sporthal op te trekken in het
Sportpark van Essen; of de lindes die tot voor enkele weken op de De
Keyserlei in Antwerpen stonden te pronken. Het protest tegen die
kap werd in het lang en het breed uitgesmeerd door de media. De
redenen ‘waarom’ er protest was heb ik heel wat minder luid horen
klinken in kranten en nieuwsberichten. Jammer, want het protest
tegen de kap was meer dan terecht. Denk maar aan de zeer
belangrijke opname van CO² en stof in een grootstad. Gelukkig is de
kapdreiging van 72 zomereiken langs de N122 te Essen (voorlopig)
afgewend. Protest van tal van natuurliefhebbers, met de steun van
de gemeente Essen, heeft hier toch een positief resultaat gehad.
Akkoord … soms kan het niet anders, maar anno 2012 zou men toch
in staat moeten zijn, om, mits wat creatieve denkpistes, andere
alternatieven te bedenken.
Dit geef ik maar even mee …
Noord-Amerikaanse Indianen wisten dit jaren geleden al mooi te
formuleren.

Wij erven de Aarde niet van onze ouders.
We lenen ze van onze kinderen.
Laten wij dan de Aarde verknoeien omwille van eigenbelang en
economische wetmatigheden als het ook anders kan?
Joris
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Dagvlinders 2011
Tijdens 2011 werd voor het 19de jaar op rij naar vlinders
gezocht. Heel wat vlinderliefhebbers noteerden hun
waarnemingen en voerden ze in op www.waarnemingen.be.
Gelukkig mochten we vaststellen dat er na de brand nog heel
wat vlinders werden waargenomen in het Grenspark. Maar over
het algemeen was het een zwak vlinderjaar.
Rouwmantel, Kleine parelmoervlinder, Keizersmantel, Groot
geaderd witje werden in de afgelopen 19 jaar wel eens opgemerkt.
Zwervers of doortrekkers meestal. In 2011 geen enkele waarneming
van deze zeer zeldzame soorten.
Van de Bedreigde soorten werden zowel het Gentiaanblauwtje als
de Grote vos niet meer waargenomen in onze regio. Op het Groot
Schietveld zijn gelukkig nog wel verschillende vliegplaatsen van het
Gentiaanblauwtje te vinden.
Gericht zoeken bracht de volgende gegevens van enkele Kwetsbare
soorten aan het licht.
Het Bruin blauwtje werd, in tegenstelling tot vorig jaar, niet
opgemerkt. Het Bont dikkopje werd zowel in het Grenspark als in het
Benegobos waargenomen. Op enkele plekken in het Grenspark
werden gelukkig nog grote aantallen Heideblauwtje gezien; ook in de
buurt van het Stappersven. Op het Benegobos werd slechts één
exemplaar gezien. De Heivlinder werd regelmatig gezien in de
Kalmthoutse Heide; zelfs na de brand. Jammer genoeg niet meer op
het Benegobos. We mogen aannemen dat deze soort daar
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verdwenen is. Het Groentje werd op verschillende plekken
waargenomen in het Grenspark.
Bruine eikenpage werd, in tegenstelling tot 2010, niet
waargenomen. Deze onopvallende vlinder laat zich moeilijk zien;
mogelijk is hij dit jaar over het hoofd gezien.
In de Rode lijst (1999) staat een hele lijst onder de categorie
“Momenteel niet bedreigde soorten”. Of dit anno 2011 nog strookt
met de situatie in het veld is erg twijfelachtig.
Van het Zwartsprietdikkopje werden zéér weinig exemplaren
opgemerkt. Op www.waarnemingen.be staan slechts 2 exn vermeld
in De Maatjes. In het Benegobos en in de tuin van Koen Verschoore
werden ook enkele exemplaren opgemerkt. (in 2011 dus slechts 4
locaties!). Gaat het met dit vlindertje dezelfde weg op als met het
Geelsprietdikkopje. Van die soort werd ook in 2011 niets meer
gemeld. Van het Groot dikkopje werden dit jaar verscheidene
waarnemingen verricht op vliegplaatsen her en der verspreid in de
regio. Vaak met mooie aantallen, maar ook niet meer te vergelijken
met de aantallen uit de jaren ’90.
We kunnen niet anders concluderen dan dat de 3 soorten uit de
groep van de Dikkopjes fel achteruit zijn gegaan in onze regio.
Van de Koninginnenpage kregen we slechts 3 meldingen binnen;
enkel vlinders. Dit is erg weinig in tegenstelling tot vorige jaren.
De Witjes doen het nog steeds goed in onze regio. Het Oranjetipje
werd op heel wat plaatsen gezien. Dit opvallend vlindertje wordt jaar
na jaar meer en meer waargenomen in de streek. Klein geaderd
witje en Groot koolwitje werden in een kleiner aantal opgemerkt.
Het Klein koolwitje scoorde zoals gewoonlijk zeer goed. Zelfs de
Citroenvlinder deed het weer beter maar nog steeds in lagere
aantallen dan in de jaren ’90.
De Kleine vuurvlinder werd in 2011 zowel in het voorjaar als in het
najaar in zéér kleine aantallen waargenomen; meestal solitaire
exemplaren met in totaal slechts 14 meldingen!
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De Eikenpage valt weinig op. Dit jaar werden wel verschillende
exemplaren ontdekt in het Grenspark. In een tuin in de Wildertse
Bossen (Vijverlaan) werd deze soort voor de 1ste keer opgemerkt.
Boomblauwtje werd dit jaar in behoorlijke aantallen aangetroffen;
veelal in tuinen. Maar van het Icarusblauwtje werden slechts 6
exemplaren opgemerkt. Ook deze soort krijgt het moeilijk. Waar zijn
er nog bloemenrijke wegbermen waar hij naar hartelust kan
foerageren of eitjes kan leggen?
In de groep van de Schoenlappers valt eveneens een achteruitgang
te merken. De Dagpauwoog werd nog behoorlijk veel waargenomen.
Vooral tijdens de zonnige dagen in oktober-november. Dat belooft
voor het voorjaar, want die exemplaren gaan een winterslaap
doormaken en verschijnen terug in het voorjaar 2012. Maar de
aantallen uit 2011 zijn nog altijd niet te vergelijken met de
waarnemingen van de jaren ’90. De Kleine vos lijkt te verdwijnen uit
de regio. Er werden iets meer exemplaren dan de afgelopen jaren
opgemerkt, maar nog steeds alarmerend laag. Gehakkelde aurelia
deed het behoorlijk goed dit jaar; er werden heel wat exn
opgemerkt, mooi verspreid over het hele jaar. Landkaartje kwam
veel minder voor dan de vorige jaren. Er werden in 2011 slechts een
10-tal exn opgemerkt (in 2010 40 exn en in 2009 slechts 12). Deze
soort is blijkbaar op de terugweg na een sterke uitbreiding in de
jaren ’80 en ’90.
De Zandoogjes deden het ook niet goed. Bont zandoogje werd
minder regelmatig opgemerkt in bossen, bosranden en tuinen. De
toename van de afgelopen jaren lijkt te stagneren. Geen
Argusvlinder meer waargenomen in de streek. Deze vlinder is altijd
al zeldzaam geweest en lijkt nu voor goed verdwenen.
Evenals in 2007-2008-2009-2010 werd het Hooibeestje
waargenomen. Dit jaar weer op de Kalmthoutse Heide en in Domein
Hemelrijk Op het Benegobos werd het (in tegenstelling met 2010)
niet gezien.
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Oranje zandoogje was in zeer kleine aantallen aanwezig in enkele
bermen, in het Grenspark en enkele tuinen. Ook Bruin zandoogje
kwam minder talrijk voor. Deze soorten hebben m.i. erg te lijden
onder het strakke wegbermbeheer dat gevoerd wordt.
Bij de trekvlinders was het al niet veel beter.
In tegenstelling tot 2009 werden géén Oranje luzernevlinders en
géén Gele luzernevlinders waargenomen. Er werden in tegenstelling
met 2009 zéér weinig Distelvlinders genoteerd. De Atalanta was wel
frequent aanwezig, maar niet in zeer grote aantallen. Op 6 april nam
Koen Verschoore in zijn tuin een erg vroeg exemplaar waar.
Waarschijnlijk een overwinterend exemplaar.
De Vlinderfenologie 2011 werd op basis van de binnengebrachte
vlinderwaarnemingen van Essen en Kalmthout opgesteld. Opvallend
zijn de vroege waarnemingen van Icarusblauwtje en Atalanta. Tot
laat in november mochten we genieten van zonnig en zeer zacht
herfstweer; vandaar de late waarnemingen van een aantal soorten.
Soort
Atalanta
Bont dikkopje
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Bruin zandoogje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Eikenpage
Gehakkelde aurelia
Groentje
Groot dikkopje
Groot koolwitje
Heideblauwtje
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1ste
6 april
25 april
29 maart
2 april
4 juni
21 maart
15 maart
11 mei
2 juni
21 maart
17 april
13 mei
6 april
5 juni

laatste
12 november
21 mei
2 november
17 september
24 september
24 september
11 november
24 september
28 juni
21 oktober
11 augustus
1 augustus
25 september
6 augustus
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Heivlinder
Hooibeestje
Icarusblauwtje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koninginnepage
Landkaartje
Oranje zandoogje
Oranjetipje
Zwartsprietdikkopje

30 juli
26 april
30 april
6 april
25 maart
2 maart
27 maart
17 juli
23 april
9 juli
27 maart
15 juli

7 oktober
2 augustus
13 augustus
15 september
5 november
21 oktober
15 september
3 augustus
20 juli
20 augustus
1 mei
18 augustus

Besluit
Voor het 4de jaar op rij merken we dat de ‘ooit algemene’ vlinders
het nog steeds niet goed doen, zeker de Kleine vos en de
Citroenvlinder hebben zich nog niet kunnen herstellen. Dagpauwoog
deed het opmerkelijk beter dan de vorige jaren. De opmars van het
Oranjetipje gaat gestaag verder en de ontdekking van nieuwe
vliegplaatsen van de Eikenpage zijn hoopvol voor de komende jaren.
Een degelijke inventarisatie van deze leuke soorten blijft zeker een
noodzaak. Moeten we het Zwartsprietdikkopje nu ook al bij de
“verdwijnende” soorten plaatsen?

2. Amfibieën en Reptielen
Kalmthout
De overgrote meerderheid van waarnemingen vinden we terug in de
Kalmthoutse Heide en omliggende gebieden. Jammer genoeg
werden ook verschillende verkeersslachtoffers (hagedissen)
opgemerkt langs de Verbindingsstraat. Een degelijke regeling
omtrent het autogebruik langs deze weg dringt zich duidelijk op.
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Deze baan is omwille van de kwetsbaarheid van het gebied én de
aanwezige fauna en flora niet langer geschikt als doorgangsweg
tussen Essen en Kalmthout.
Ook amfibieën vallen hier als verkeersslachtoffer. D.w.z. dat deze
baan ook ’s nachts gebruikt wordt!!! Amfibieën zijn nl. overwegend
tijdens de nacht actief. Er werden heel wat Vinpootsalamanders,
kikkers en padden dood aangetroffen.
Ondanks de grote brand werden nog verschillende exemplaren van
de Gladde slang teruggevonden en raar maar waar, er werden ook
enkele Adders aangetroffen in het gebied Stappersven/De Nol.
De exoten doen het echter ook goed. Roodwangschildpad en
Zaagrugschildpad werden op verschillende plaatsen opgemerkt.
Essen
In 2008 zijn de paddentunnels t.h.v. De Nol (B4.17.31) aangelegd en
de positieve invloed was te merken. T.h.v. de wanden werden in
2011 in totaal 105 dieren opgemerkt w.o. slechts 2 slachtoffers op
het asfalt. We hebben geen zicht op het aantal dieren dat
daadwerkelijk de tunnels heeft gebruikt. We hopen van veel!!
Elders, tussen het Hey-end en de Camping ‘Wildertse Rust’ (B4.17.43
& B4.17.34) vielen echter nog heel wat doden. Het was hier quasi
onmogelijk om meer dan één tunnel aan te leggen. Hier werden dan
ook het merendeel van de verkeersslachtoffers geteld.
In de natte zomermaanden werden nog verschillende dode
exemplaren opgemerkt langs het traject.
Uit de Wildertse Duintjes is er weer goed nieuws te melden. In het
“Bergenven” werd een max. van 511 !!! Gewone padden (w.o. 41
amplexen) geteld. Het Bergenven zit duidelijk in de lift. Er worden
hier alsmaar meer exn opgemerkt. De “Kleiput” werd in 2011 niet
intensief onderzocht. Gewone pad, Bruine kikker, Groene kikker,
Kleine salamander en Alpenwatersalamander waren wel op beide
plaatsen aanwezig. Vinpootsalamander en Kamsalamander werden
in 2011 niet opgemerkt.
De Korhaan nr. 1 / januari 2012

Pagina 34

Gewone pad - Bergenven

aantallen
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3. De Huiszwaluw (Delichon urbica)
We kunnen in 2011 weer mooie cijfers voorleggen voor Kalmthout.
De meeste kolonies blijven stabiel of gaan erop vooruit.
Maar er is toch een kanttekening i.v.m. de kolonie aan de Heuvel.
Er werden in 2006 kunstnesten en mestplankjes geplaatst aan de
kolonie aan de school Heilig Hart, Heuvel. De mestplankjes waren
nodig omdat de meeste nesten aan de kant van de speelplaats
gevestigd waren. De kunstnesten werden erbij gehangen om de
zwaluwen boven de mestplankjes te lokken. De eerste 2-3 jaar had
dit succes. Sedert 2009 werd die plaats van het gebouw volledig
verlaten. De redenen weten we niet, maar in de literatuur staat er
dat vlooien een oorzaak kunnen zijn. Een natuurlijk nest kan een paar
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jaar meegaan, maar vroeg of laat
vallen ze toch uit samen met de
vlooien en moet de zwaluw
opnieuw beginnen bouwen. Die
nieuwe nesten zijn dan ook
vlooienvrij. Bij kunstnesten heb
je die natuurlijke evolutie niet.
Is dit de oorzaak?
Dit kan mijn persoonlijke mening
bevestigen dat kunstnesten niet
de
meest
aangewezen
hulpmiddelen zijn om een
kolonie te handhaven. Dit kan
wel gebruikt worden om
zwaluwen te lokken.
Igor Vandamme

sparen – lenen - verzekeren
Vera Warmoeskerken
Schooldreef, 2
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.51.41
CDV nr. 26956
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AANTAL BROEDGEVALLEN
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

STATISTIEK
Aantal broedgevallen van huiszwaluw in
Kalmthout
126
Gemiddeld
aantal
broedgevallen
per
woning/boerderij
3,50
Aantal broedgevallen in kleine kolonies
17
Aantal broedgevallen in grote kolonies
109
kolonie Heikantstraat
11
kolonie Kruisstraat
16
kolonie Violetlaan
0
kolonie Handelaar
49
kolonie Brasschaatsestwg
0
kolonie Darm
11
kolonie J. Tilborgstraat
6
kolonie Heuvel
33
Aantal broedgevallen richting noorden
33
Aantal broedgevallen richting oosten
31
Aantal broedgevallen richting zuiden
41
Aantal broedgevallen richting westen
21
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152

142

172

163

145

160

5,07
12
140
8
57
0
48
0
10
4
25
24
64
31
33

4,90
8
134
6
63
1
35
0
12
1
24
24
67
23
28

5,38
6
166
5
76
0
38
0
27
1
25
28
77
31
36

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

4,53
20
125
11
64
0
31
9
15
0
15
39
65
20
21

4,21
22
138
12
78
0
31
10
16
0
13
36
75
21
28
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Garage Clissen n.v.
Als U van echte service houdt

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

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

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal
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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 gesloten

Hier kan jouw
advertentie nog worden
opgenomen.
Neem contact op met de
redactie.
redactie@noorderkempen.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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Het najaar is telkens weer een boeiende periode om vogels te
observeren. Vol spanning wordt er dan uitgekeken welke
soorten en welke aantallen er zullen worden waargenomen, als
ze op weg naar hun overwinteringsgebied, door onze regio
trekken. Dit najaar kunnen we bestempelen als zeer zacht en
zeer droog. De maand november verbrak zelfs alle records en
was zelfs de droogste maand sinds 1850! Het zachte weer had
als gevolg dat menig vogelkijker vele uren ging waarnemen en
dat er zeer veel waarnemingen binnenkomen. Ook in dit
overzicht zijn er weer een aantal merkwaardige en soms zelfs
zeer uitzonderlijke waarnemingen terug te vinden. Dit en nog
veel meer kan je lezen in onderstaand overzicht.
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) was gedurende de hele periode op
verschillende plaatsen waar te nemen. Tijdens de maanden
september en oktober waren er af en toe enkele Futen (Podiceps
cristatus) waar te nemen op enkele vennen van de Kalmthoutse
Heide en het Groot Schietveld. Geoorde Futen (Podiceps nigricollis)
werden nog regelmatig waargenomen. Het laatste exemplaar zat op
21 oktober op het Stappersven.
Grote Zilverreigers (Ardea alba) werden ook dit najaar weer zeer
veel waargenomen in de regio. Op 18 oktober vlogen maar liefst 23
exn. over het Groot Schietveld!! Op 16 september vloog er over
ditzelfde gebied een juveniele Purperreiger (Ardea purpurea). Zowel
op 16 als op 18 en 20 september vlogen er enkele Zwarte Ooievaars
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(Ciconia nigra) over datzelfde gebied. In september en oktober
verbleven er regelmatig Ooievaars (Ciconia ciconia) in de regio. Op 1
september vlogen 165 exn. over het Groot Schietveld.
Leuk waren de Kleine Zwanen (Cygnus bewickii) die in oktober en
november over de regio trokken. Op heel wat plaatsen werden kleine
groepjes overvliegend waargenomen. De 4 Wilde Zwanen (Cygnus
cygnus) die op 12 september over het Groot Schietveld vlogen, was
heel interessant. De eerste Rietganzen (Anser serrirostris) vlogen
begin oktober al over de regio. Half november was een groepje van
een 100 tal exn. aanwezig in Hopmeer. Opmerkelijk was een groepje
van 10 Kleine Rietganzen (Anser brachyrhynchus) die op 3 oktober
over het Groot Schietveld vlogen. Deze soort wordt maar af en toe
waargenomen in de regio en blijft toch een vrij zeldzame gast. Een
uitzonderlijke melding was deze van een Dwerggans (Anser
erythropus) die op 3 oktober over het Groot Schietveld vloog! De
eerste Kolgans (Anser albifrons) vloog over op 2 oktober. Daarna
trokken nog regelmatig groepen over de streek. Ook werden
verschillende pleisterende groepen in de regio waargenomen. Op 15
november zaten er al 1500 exn. in Hopmeer. Grauwe Gans (Anser
anser) was een regelmatige verschijning gedurende deze periode.
Regelmatig vlogen er groepen over en op diverse plaatsen werden
ook pleisterende exn. waargenomen. Zo zat er in De Maatjes begin
november een groep van 161 exn. en ook op het Stappersven was
deze soort veel te zien.
De eerste Smienten (Anas penopele) waren op 18 september te zien
bij het Stappersven. Daarna kwamen er meerdere groepen aan in de
regio en het max. bedroeg 40 exn. bij Hopmeer. Krakeend (Anas
stepera) was geregeld te zien in de regio, maar steeds in kleine
aantallen. Wintertaling (Anas crecca) was een talrijke verschijning.
Op de Biezenkuilen in de Kalmthoutse Heide verbleef zelfs een groep
van 300 exn.. Pijlstaart (Anas acuta) was opmerkelijk genoeg zo goed
als afwezig; slechts enkele waarnemingen. Op 24 september en 1
oktober was nog een Zomertaling (Anas querquedula) aanwezig op
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het Stappersven. Slobeend (Anas clypeata) was dit najaar in normale
aantallen aanwezig in de regio. Tafeleend (Aythya ferina) was vooral
te zien op het Stappersven, hier werd een maximum van 43 exn.
geteld. Er was een claim van een Ringsnaveleend (Aythya collaris) op
het Stappersven op 13 november. Wegens zeer mistige
weersomstandigheden die dag kon de waarneming echter jammer
genoeg niet worden bevestigd. Kuifeend (Aythya fuligula) was in
kleine groepen aanwezig op verschillende heidevennen. Een zeer
leuke waarneming was deze van een IJseend (Clangula hyemalis) op
het Stappersven van 28 tot en met 30 oktober!! Brilduikers
(Bucephala clangula) waren de hele herfst aanwezig op verschillende
vennen van de Kalmthoutse Heide.
De laatste Wespendief (Pernis apivorus) trok op 1 oktober over het
Groot Schietveld. Op 15 oktober vloog er daar ook een Rode Wouw
(Milvus milvus). Op 16 oktober trokken er nog 2 exn. over dat gebied.
In de Kalmthoutse Heide werden tijdens diezelfde dag 3 exn.
overvliegend waargenomen. Een zeer leuke en bijzondere
waarneming was deze van een Zeearend (Haliaeetus albicilla) die op
2 oktober pal over de telpost van het Groot Schietveld vloog. Bruine
Kiekendief (Circus aeruginosus) was tot eind september geregeld in
de regio waar te nemen. Begin november vloog nog een laat
exemplaar over het Groot Schietveld. De eerste Blauwe Kiekendief
(Circus cyaneus) werd daar op 18 september waargenomen. Daarna
kwamen er nog veel waarnemingen binnen van pleisterende
wintergasten en doortrekkende exn. Opmerkelijk waren het aantal
waarnemingen van Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) in de regio. In
de Maatjes, de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld
werden tussen half oktober en half november geregeld
waarnemingen verricht van overvliegende of pleisterende exn.!! Een
mogelijke Bastaardarend (Aquila clanga) werd op 20 september
waargenomen op het Groot Schietveld. Van september tot half
oktober trok Visarend (Pandion haliaetus) vrij regelmatig door de
regio. Nog een zeer laat exemplaar cirkelde op 5 november boven
Heide-Kalmthout en vloog daarna door naar het Klein Schietveld. De
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volgende dag werd vermoedelijk dezelfde vogel nog waargenomen in
Bornem alvorens hij verder naar het zuiden trok.
Smellekens (Falco columbarius) waren zeer regelmatig te zien tijdens
deze periode, hoofdzakelijk in de heidegebieden. De laatste
Boomvalk (Falco subbuteo) vloog op 15 oktober over Kalmthout. Ook
dit najaar werden er zeer regelmatig Slechtvalken (Falco perigrinus)
waargenomen op diverse plaatsen in de regio.
Op 4 september werd een Kwartel (Coturnix coturnix) waargenomen
in de Kalmthoutse Heide. Op 26 oktober vloog een groep van 15
Kraanvogels (Grus grus) over het Groot Schietveld. In november
verbleven er enkele exn. in de Kalmthoutse Heide, de Wezelse Heide,
het Groot Schietveld en te Essen-Hoek. In Heide-Kalmthout en op
Essen-Wildert vlogen ook enkele exn. over.

© Johan Broos
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Opmerkelijk waren de waarnemingen van Morinelplevier
(Charadrius morinellus). Op 1 september vlogen maar liefst 5 exn.
over het Groot Schietveld. Op 3 september vloog hier nog een
exemplaar over. Op 18 september vlogen er 5 Zilverplevieren
(Pluvialis squatarola) over de regio. Verder trok er in september en
oktober nog af en toe een exemplaar over dit gebied. Toch een
bijzondere waarneming; deze soort komt hoofdzakelijk in de
kustregio voor. Bonte Strandloper (Calidris alpina) trok in september
en oktober af en toe door de regio. Kemphaan (Philomachus pugnax)
was met slechts 1 melding zo goed als afwezig in de regio. Bokje
(Lymnocryptes minimus) werd af en toe opgemerkt. Watersnip
(Gallinago gallinago) werd heel wat waargenomen, maar toch eerder
in kleine groepjes. Zeer uitzonderlijk was de waarneming van een
Poelsnip (Gallinago media) die op 9 oktober over het Groot
Schietveld vloog en die zich daarbij zeer goed liet bekijken. Op een
aantal plaatsen in de regio werden dit najaar weer Houtsnippen
(Scolopax rusticola) opgestoten.
Zwarte Ruiter (Tringa erythropus) vloog sporadisch over de
Kalmthoutse Heide en over het Groot Schietveld. De laatste
Groenpootruiter (Tringa nebularia) vloog op 23 oktober over de
Kalmthoutse Heide. Witgatje (Tringa ochropus) was een normale
verschijning tijdens dit najaar. Oeverlopers (Actitis hypoleucos)
waren slechts sporadisch aanwezig in de maand september.
Op 3 september vlogen 3 Zwarte Sterns (Chlidonias niger) over het
Groot Schietveld. Op 7 september was nog een exemplaar aanwezig
bij het Stappersven.
Velduil (Asio flammeus) werd sporadisch opgemerkt in de
Kalmthoutse Heide, het Groot Schietveld, in de Maatjes en in Essen.
Op 24 september was nog een Nachtzwaluw (Caprimulgus
europaeus) aanwezig in de Kalmthoutse Heide. Een zeer laat
broedgeval van Gierzwaluw (Apus apus) vond plaats in Kalmthout.
Vanaf 9 september tot en met 14 september werd in het centrum
van Kalmthout nog dagelijks een invliegend exemplaar
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waargenomen! Op een aantal plaatsen in de regio zat de
wonderbaarlijk mooie IJsvogel (Alcedo atthis) te vissen. De al even
mooie Hop (Upupa epops) vloog op 9 november 2011 over het Groot
Schietveld. Ook een zeldzame waarneming! Tijdens de maand
oktober werd geregeld Draaihals (Jynx torquilla) gespot of geringd in
de regio.
De laatste Boomleeuwerik (Lullula arborea) vloog op 12 november
over de regio. De laatste Boerenzwaluw (Hirundo rustica) verliet de
regio op 23 oktober. Op 3 oktober vlogen er nog 2 Huiszwaluwen
(Delichon urbicum) over het Groot Schietveld. Op 13 oktober was er
een Grote Pieper (Anthus richardi) aanwezig in de Kalmthoutse
Heide. Op 14 en 30 oktober vloog nog telkens een exemplaar over
het Groot Schietveld. Een vrij late Boompieper (Anthus trivialis)
vloog op 22 oktober nog over het Groot Schietveld. Op 11 september
werd een Engelse Gele Kwikstaart (Motacilla flavissima) geringd op
het Groot Schietveld.
Paapje (Saxicola rubetra) trok in september regelmatig door de
regio; op 26 september de laatste 2 exn. Ook Tapuit (Oenanthe
oenanthe) was in september en in oktober regelmatig waar te nemen
in de streek. Op 21 oktober was nog vrij laat exemplaar aanwezig in
de Kalmthoutse Heide. In oktober werden af en toe overvliegende
Beflijsters (Turdus torquatus) waargenomen. Op 8 oktober vlogen er
zelfs 14 exn. over het Groot Schietveld.
Op 1 september werd er in de Nol een Grote Karekiet (Acrocephalus
arundinaceus) geringd. Op 29 september riep er een Bladkoning
(Phylloscopus inornatus) in de Kalmthoutse Heide en op 2 en 3
oktober waren respectievelijk één en twee exn. aanwezig in een tuin
in Kalmthout. Op 9 oktober was er weer een exemplaar aanwezig in
de Kalmthoutse Heide.
Maar liefst 23 Baardmannetjes (Panurus biarmicus) vlogen op 13
oktober over het Groot Schietveld. Op 17 oktober was een mooie
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groep van 17 exn. aanwezig in het rietveld van De Nol te EssenWildert.
De eerste Klapeksters (Lanius excubitor) waren op 1 oktober terug in
de Kalmthoutse Heide en het Groot Schietveld. Daarna werden er in
beide gebieden geregeld minimum 4 exn. waargenomen.

© Glenn Vermeersch

Op 29 oktober vlogen er 2 Europese Kanaries (Serinus serinus) over
het Groot Schietveld. Niet minder dan 46 Kruisbekken (Loxia
curvirostra) vlogen op 8 oktober over het Groot Schietveld. Op 1 en
21 oktober vloog er telkens een IJsgors (Calcarius lapponicus) over
het Groot Schietveld. Op 10 oktober vlogen hier nog 2 exn. over. Al
even leuk was een Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis) die op 10
oktober over het Groot Schietveld vloog. Op 3 oktober werd een
Ortolaan (Emberiza hortulana) geringd op het Groot Schietveld.
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Tot zover dit overzicht. Een overzicht van alle waarnemingen en
waarnemers vind je op www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck

© Glenn Vermeersch
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Officiële erkenning beheerplan natuurreservaat
Stappersven
Vlaams Minister van Leefmilieu en Natuur, Schauvliege keurde
officieel het beheerplan van het Stappersven goed. Door de
erkenning van het Stappersven als natuurreservaat breidt de
oppervlakte van het huidige Grenspark De Zoom - Kalmthoutse
Heide aanzienlijk uit. Zeker de landduinen met potenties voor
herstel van stuifzanden, de natte heide met veenslenken en de
vennen zijn van Europees belang.
Natuurpunt zet zich in om de unieke biodiversiteit in dit
heidelandschap opnieuw kansen te geven. Door landduinen, droge
en vochtige heide, vennen en bossen te herstellen, breidt het
leefgebied van zeldzame soorten zoals de gladde slang, de
nachtzwaluw en de boomleeuwerik sterk uit. Grillige overstaanders
in de boomrijke heide zorgen voor meer structuur en vormen een
leefgebied voor tal van insecten en de zwarte specht. Die habitats en
diersoorten zijn van uitzonderlijk belang binnen het NATURA 2000netwerk.
Na de heidebrand van mei 2011 ontstonden sterk vergraste zones
waar vroeger een paarse heide bloeide… Het beheerteam stak
samen met een honderdtal vrijwilligers de handen uit de mouwen
om die zones te maaien en de verbrande bomen te verwijderen. Nu
het beheerplan is goedgekeurd, kan het Stappersven verder
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ontwikkelen en ontstaat stilaan een knap, uitgestrekt leefgebied voor
de zeer zeldzame gladde slang.
De erkenning maakt ook middelen vrij zodat Natuurpunt samen met
het Grenspark kan werken aan een vernieuwde openstelling via
zachte wandelpaden langs ‘de Stapper’ en een knap uitkijkplatform
over het Stappersven.
Eind 2009 kreeg Natuurpunt de kans om een deel van de
Kalmthoutse Heide, tot dan afgesloten voor het publiek, aan te
kopen. Een unieke kans die met beide handen werd gegrepen. Het
waardevolle natuurgebied van 360 ha maakt deel uit van ongeveer
600 ha natuur- en bosgebied op Vlaams grondgebied uit de erfenis
Carlier. Het omvat behalve het bekende Stappersven ook de bossen
van Boterbergen, de Nolse duinen en het moerasgebied De Nol in
Essen.
Het Stappersven is niet het enige gebied dat in 2011 door Vlaams
minister van Natuur Joke Schauvliege werd erkend. In totaal kreeg dit
jaar 773 ha de status van erkend natuurreservaat. “Dit is een signaal
dat de Vlaamse Overheid investeert in het beschermen van onze
natuur en in een groen Vlaanderen voor nu en later”, zegt minister
Schauvliege.
Contactpersoon: Kevin Lambeets
kevin.lambeets@natuurpunt.be
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Noorderkempen

Ledenavond
27 januari 2012
18.45 u.
Restaurant “De Kievit”
Korte Heuvelstraat 14
Kalmthout
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Kantoor Backx-Kerstens
Antwerpsesteenweg 37
2910 Essen
tel. 03/667.54.24
FSMA 16081 A-cB
Zakenkantoor “Heikant”
H. Consciencelaan 24
2910 Essen
tel. 03/667.76.67
FSMA 433551 A-cB
Kantoor Wilfried Dries
Kapelstraat 8
2910 Essen
tel. 03/667.60.80
FSMA 067381 A-cB

Bij ons gaat het om U
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