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Woordje van de voorzitter
Gelukkig staat het voorjaar voor de deur.
Wat een zachte en natte winter beloofde te worden, bleek uit te
draaien in een stevige koudegolf die begin februari 2012 niet minder
dan 14 dagen duurde. De langste periode aanhoudende vorst sinds
70 jaar; zo bleek achteraf. In Nederland droomde men van een
Elfstedentocht. Jammer voor de Friezen ging die niet door. Toch
hebben tal van liefhebbers kunnen genieten van schaatsplezier; ook
op enkele vennen in de Kalmthoutse Heide.
Nu we weer kunnen genieten van zachtere weertoestanden dromen
tal van natuurliefhebbers al van de waarnemingen die mogelijks te
verrichten zijn. Welke interessante soorten krijgen we dit jaar voor
onze lens? Tijdens de geplande tochten bestaat zeker de
mogelijkheid te ‘genieten’ van de natuur. Verder in dit nummer vind
je een lange lijst met activiteiten. Tal van gidsen staan voor u klaar
om je rond te leiden in schitterende natuurgebieden in onze buurt.
We besteden aandacht aan een brede waaier biodiversiteit: vogels,
planten, dagvlinders, nachtvlinders, landschappen, … En de
beheerswerken in onze reservaten mogen we zeker niet vergeten.
Voor elck wat wils.
Ik probeer het deze keer kort te houden. De inhoud van dit tweede
nummer van 2012 zou voor zichzelf moeten spreken. Een groepje
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natuurliefhebbers werkten mee aan de samenstelling van dit
tijdschrift. Zo krijgen we een leuke mix van tal van onderwerpen.
Waarvoor hartelijk dank, trouwens.
Ik hoop dat ieder met interesse dit nummer doorneemt en dat we
veel liefhebbers mogen verwelkomen op de activiteiten. En
misschien kunt u deze activiteit nu al in uw agenda aanduiden:

9 september 2012

15u00

Natuurpunt “60 jaar”
“Wandeling en BBQ”

Parking De Kievit
(22u00) Korte Heuvelstraat, Kalmthout

Joris Pinseel

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
Fax. 03/667.63.59
gebr.vanhooydonck@skynet.be
Openingsuren:
maandag enkel op afspraak
di-do-vr van 8.30 tot 12.00
van 13.00 tot 16.30
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Jaarboek “De Spycker”
Op paasmaandag 9 april 2012 wordt het
jaarboek 2012 van de Essense
Heemkundige Kring voorgesteld.
Naast echte ‘heemkundige’ bijdragen
verschijnt dit jaar het eerste deel van de
geschiedenis van “Noorderkempen”. Een
boeiende speurtocht in de archieven van onze afdeling bracht een
aantal interessante en leuke wetenswaardigheden aan het licht.
Hoe ontstond natuurbescherming in onze regio? Wie waren de
eerste sterkhouders? Welke activiteiten vonden er plaats?
Op tal van vragen werd een antwoord gevonden. Aangevuld met
uniek fotomateriaal is het een interessant geheel geworden.
In het jaarboek van 2013 volgen meer anekdotes o.m. over de fusie
van De Wielewaal en BNVR tot wat we nu kennen als Natuurpunt.
Wie interesse heeft in het boek kan op paasmaandag terecht in het
gemeentehuis van Essen. Vanaf 12.00 u. is ‘De Spycker’ te koop voor
15 euro.
Wie echter lid wenst te worden van de Heemkundige Kring (ook 15
euro) krijgt naast het jaarboek ook nog een abonnement op “’t
Spyckertje”.
Joris Pinseel
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Paddenstoelencursus 2012
Door het grote succes van de vorige paddenstoelencursussen richten
we ook dit jaar terug een lessenreeks in.
Zwammen zijn geheimzinnige wezens … het zijn geen dieren, het zijn
ook geen planten. Het is een totaal andere groep levende wezens. Zij
vervullen een zeer belangrijke taak in het natuurlijk systeem. We
vinden ze zowat overal in onze omgeving. In bossen, in weilanden, in
graskanten, in houtkanten, in tuinen en gazons, zelfs in huizen, op
bomen, struiken en andere planten. Er zijn zelfs soorten die op
dieren/mensen groeien.
Om een beetje wegwijs te geraken in deze soortenrijke groep (in
Vlaanderen komen er ongeveer 3500 soorten voor) is een cursus dé
uitgelezen manier.
Deze cursus bestaat uit 4 praktijklessen in open lucht. Deze gaan
door onder leiding van Wim Veraghtert van Natuurpunt.Educatie.
Met een determinatiesleutel, een loep, een zakdoek en goede
zintuigen proberen we soorten op naam te brengen. Wie nog geen
determinatiesleutel heeft, kan die op de 1ste les aankopen.
Lesdata en aanvangsuur liggen al vast. De plaatsen waar we de
lessen gaan laten doorgaan nog niet.
Wie deel neemt stort 14 euro op rekening BE59 0000 4153 8026 van
Natuurpunt Noorderkempen, Schanker 12 te 2910 Essen.

De lessen gaan door op 15, 22 september en 13, 27
oktober 2012. Telkens van 14.00 tot 17.00 u.
In de volgende “De Korhaan” laten we de juiste plaatsen weten.
Meer info bij Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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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.
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 gids: Frans Vorsselmans (03/666.71.76)
frans.vorsselmans@skynet.be

7 april 2012

6u00

Oostkantons
“Vogelobservatie”

NEC "De Vroente", Putsesteenweg
19u00 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 soorten kunnen
waarnemen zoals Waterspreeuw, Rode Wouw en Notenkraker.
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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 5 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

We wandelen door het noordelijk gedeelte van de Kalmthoutse
Heide. We genieten van het landschap en gaan op zoek naar vogels.
Veel lentesoorten zijn al aanwezig en het Stappersven met de grote
watervogelpopulatie krijgt zeker de nodige aandacht. En uiteraard
schenken we ook wat aandacht aan de gevolgen van de brand.
Meebrengen: verrekijker en/of telescoop, aangepaste kledij en
laarzen bij regenweer.
Deelname: €1 voor niet-leden. Leden brengen hun lidkaart mee!
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 10 april 2012


Inlichtingen en gids: René Nelen (03/667.33.83)

22 april 2012

9u00

Beekdal Kleine Aa
“Potpolder – Essendonkbos”

Parking bij de Potpolder, Steenpaal,
12u00 Essen-Horendonk

Sinds begin januari zijn we de trotse beheerders van deze unieke
stukken Essense natuur in het beekdal van de Kleine Aa. Deze
percelen werden sinds de oplevering van de Ruilverkaveling (1985)
tot in 2011 beheerd door ANB. Vanaf nu is het beheer in handen van
Natuurpunt Noorderkempen. Deze schrale graslanden herbergen nog
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plantensoorten die vroeger massaal voorkwamen in de beemden van
de Kleine Aa. De moeite waard!
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en laarzen !!!
Gelieve uw aanwezigheid te melden aan de gids.

@

Inlichtingen en gids: Wim Van Den Bergh (03/667.76.13)
wim.van-den-bergh@skynet.be

1 mei 2012

7u00

De Maatjes
“Ochtendtocht”

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
10u00 Kalmthout-Nieuwmoer

Het is nog vroeg en nevelslierten omsluieren het moeraslandschap
van De Maatjes. De 1ste vogels laten reeds van zich horen. Misschien
wel een Blauwborstje of een Karekiet.
Voor wie van een vroege wandeling houdt, zeker een aanrader.
Meebrengen: verrekijker en/of telescoop, aangepaste kledij en
laarzen bij regenweer.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen voor 30 april 2012

@

Inlichtingen en gids: Cel Van Hooydonk
coxmaj@gmail.com
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6 mei 2012

5u30

8u00

Kalmthoutse Heide
“Ochtendkriebels ?”

NEC "De Vroente",
Putsesteenweg, 129, Kalmthout

Het is nog fris en je wrijft de slaap nog uit je ogen … Maar nooit
klonken de melodieuze tonen van de merel zo helder en puur.
Enkel voor wie zich op deze ochtend bij de vroege vogels voegt!
Meebrengen: verrekijker en/of telescoop, aangepaste kledij en
laarzen bij regenweer.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen voor 1 mei 2012

@

Inlichtingen en gids: Jos Jacobs (03/667.42.29)
jos-jacobs@scarlet.be

13 mei 2012

7u30

Molenplaat
“Natuurwandeling”

Parking Heuvelhal, Kapelstraat
12u30 Essen-Centrum

“De Molenplaat”, is een heel gevarieerd gebied en een paradijs voor
vogels. De plassen trekken tal van steltlopers, eenden, meeuwen en
sternensoorten aan.
Bij slecht weer wordt de tocht verplaatst naar 20 mei 2012.
Wel eerst even informeren !!
Meebrengen: verrekijker en/of telescoop, aangepaste kledij en
laarzen bij regenweer.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen voor 7 mei 2012.

@

Inlichtingen & gids: Paul Snels (03/667.48.66)
snels.paul@gmail.com
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13 mei 2012

10u00

Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”

Parking “Beekdal” - Over d'Aa
(12u00) Essen – Horendonk

Voor wie van de rust van waterlopen, weidse vergezichten en fraaie
landschapselementen houdt …
De wandeling voert deels door het dal van de Kleine Aa, gaat naar de
Postbaan te Horendonk, volgt Schanker en keert langs een fietspad
pal naast de Kleine Aa terug naar het uitgangspunt.
De aanwezige flora en fauna krijgt de nodige aandacht, maar ook de
historiek van de beek, enkele kenmerken van de beek, het
waterbeheer en de geplande werkzaamheden om de beek in oude
toestand terug te brengen, komen aan bod.
De twee uur durende route voert langs verhard wegdek.
Meebrengen:
verrekijker,
aangepaste
kledij,
wandelschoenen. Route is geschikt voor rolwagens.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.

@

stevige

Inlichtingen en gids: Leo Juffermans (03/667.67.92)
leo_juffermans@hotmail.com

19 mei 2012

19u00

De Maatjes
“Avondtocht”

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
22u30 Kalmthout-Nieuwmoer

Een avondwandeling door De Maatjes heeft alle jaren wel enkele
verrassingen in petto. Telkens valt er wel iets moois te beleven. Is het
niet de late zang van de Blauwborst, dan misschien de spectaculaire
vlucht van de Bruine kiekendief. Of misschien komen er wel enkele
De Korhaan nr. 2 / april 2012

Pagina 10

groepjes Grutto’s of Scholeksters slapen op de slibranden van de
plassen. Of is er weer een Lepelaar?
Als je het wil meemaken, kom dan zeker meewandelen!
Meebrengen: verrekijker en/of telescoop, aangepaste kledij en
laarzen bij regenweer.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.

@

Inlichtingen en gids: Joris Pinseel (03/667.57.97)
joris.pinseel@fulladsl.be

28 mei 2012
49ste tocht

13u00

Domein Cogels
“Landschapswandeling”

Kerk Essen-Hoek, Moerkantsebaan,
(17u00) Essen-Hoek
Deelname: € 4,00

“Domein Cogels” herbergt met “De Groote Meer” een uniek stukje
natuur. Bij een voldoende hoge waterstand komen hier tal van vogels
voor. Bij een lage waterstand vinden we tal van interessante planten
op de oever. Dit jaar vindt deze tocht voor de 49ste keer plaats.
Telkens was René Nelen de gids.
De deelnameprijs gaat integraal naar een goed doel, gesteund door
de Familie Cogels, dankzij wie we hier mogen komen wandelen.
Meebrengen: verrekijker en/of telescoop, aangepaste kledij en
laarzen bij regenweer.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids.

@

Inlichtingen en gids: René Nelen (03/667.33.83)
joris.pinseel@fulladsl.be
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3 juni 2012

7u30

Kraaijenberg
“Natuurwandeling”

Parking Heuvelhal, Kapelstraat,
(12u30) Essen-Centrum

Dit natuurreservaat is eigendom van het Brabants Landschap en telt,
samen met het Domein Mattemburgh, 2286 ha.
We parkeren op de parking langs de Fianestraat (omstreeks 8.00 u.)
en maken de lange wandeling (met bezoek aan de vogelkijkhut)
We hebben aandacht voor plant en dier.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en laarzen bij
regenweer. Een versnapering kan nuttig zijn.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids voor 1 juni.

@

Inlichtingen en gids: Joris Pinseel (03/667.57.97)
joris.pinseel@fulladsl.be

15 juni 2012

Kalmthoutse Heide
"Nachtzwaluwen"

21u45
(23u30) Parking Zuid, Verbindingsstraat, Kalmthout

De Nachtzwaluw is een geheimzinnige vogel. In de avondschemering
wordt het mannetje pas echt actief. Zijn merkwaardige zang is dan te
beluisteren en mits wat geluk is ie ook op te merken tegen de
avondlijke hemel.
Voor wie eens op een andere wijze een vogel wil observeren.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en laarzen bij
regenweer.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids voor 13 juni.

@

Inschrijving: Steven De Saeger (GSM 0486/42 46 56)
steven.de.saeger@telenet.be
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23 juni 2012

13u00

Beekdal Kleine Aa
“Grassen- en Schijngrassen”

N117: Parking aan de nieuwe
(16u00) grensovergang met Nederland, Essen

Grassen zijn in allerlei biotopen aan te treffen. Schijngrassen
eveneens. In de weilanden langs de Kleine Aa gaan we op zoek naar
die soorten die zich thuis voelen in ‘licht bemeste graslanden’.
Voor wie meer wil weten over deze ‘moeilijke’ maar interessante
plantengroepen.
Meebrengen: loep, aangepaste kledij en laarzen bij regenweer.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids voor 21 juni.

@

Inlichtingen en gids: Joris Pinseel (03/667.57.97)
joris.pinseel@fulladsl.be

30 juni 2012

8u00
12u00

Beheerswerk Spijkerbroekje
“Maaibeheer”
Parking Spijkerbroekje, Spijker, Essen

Om het gebiedje verder te verschralen wordt er gemaaid en
afgevoerd.
Meebrengen: aangepaste kledij, werkhandschoenen, hark, riek,
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.

@

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

13u00

Kalmthoutse Heide
"Dagvlinders"

Parking NEC “De Vroente”,
(15u30) Putsesteenweg 129, Kalmthout

De tocht begint aan De Vroente en brengt ons naar het Van
Ganzenven en de natte heide achter de brandtoren. We gaan zoeken
naar het Heideblauwtje, een mooi klein blauw dagvlindertje met een
heel speciale levenswijze. Dit vlindertje staat op de rode lijst als
kwetsbaar, maar komt op sommige plaatsen op de heide nog in grote
aantallen voor. We zijn benieuwd hoe dit vlindertje de brand van
2011 doorstaan heeft.
Tijdens de wandeling speuren we ook de Eiken af op zoek naar de
Eikenpage. De Eikenpage is een klein bruin-blauw vlindertje die in de
kruinen van Eiken vliegt. Dit vlindertje is niet zo zeldzaam, maar valt
weinig op.
Breng zeker een verrekijker mee om de Eikenpage te kunnen
bewonderen in de top van een Eik, want ze vangen doen we niet.
Natuurlijk hebben we ook aandacht voor de andere
dagvlindersoorten die we tegenkomen..
Een aanrader voor wie wat meer wil leren over vlinders.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en aangepast schoeisel.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids voor 28 juni.

@

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

6 juli 2012

8u00

i.s.m.
Cultuurraad Essen

12u00


@

Natuur in de buurt
Gierzwaluwwandeling
Parking Kerk O.L Vrouw,
Nieuwstraat, Essen

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

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerswerken - maaien”

Parking Zuid, Verbindingsstraat,
15u30 Kalmthout


@

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

7 juli 2012

21u00

4de Noorderkempen
Nachtvlindernacht

Raymond & Vera Laenen-Dieperink
(00u30) (IJzerenwegstraat 32, Kalmthout)


@

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

15 juli 2012

10u00

Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”

Bank van Rose Gronon, Zandstraat
(12u00) Essen – Wildert


@

Inlichtingen en gids: Leo Juffermans (03/667.67.92)
leo_juffermans@hotmail.com

20 juli 2012

21u00

5de Noorderkempen
Nachtvlindernacht

Peter & Lies Van de Corput-Aerden,
(00u30) Antwerpsesteenweg 35 (Essen-Wildert)


@

Inlichtingen: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)
joris.pinseel@fulladsl.be
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27 januari – Algemene Ledenavond
50 aanwezigen genoten van een heerlijke maaltijd, ons bereid door
“De Kievit”, de gezellige avond en de vertoonde natuurbeelden.
Ieder werd ontvangen met een aperitiefje. Her en der verspreid in de
zaal vormden zich kleine groepjes en al vlug weerklonk een zacht
geroezemoes van stemmen.
Eens aan tafel was het niet anders. Na de soep en de hoofdschotel
was het even tijd voor het meer ernstige deel van de avond. Het
jaaroverzicht, het financieel verslag, de begroting en het
werkingsprogramma kwamen aan bod. Het bestuur had ook
aandacht voor een aantal mooie natuurwaarnemingen uit de regio.
Die werden geïllustreerd met schitterende foto’s en wat uitleg.
Vanuit de aanwezigen werden enkele voorstellen gelanceerd om
onze vereniging nog meer in de picture te plaatsen. Deze suggesties
werden in dank aanvaard en zullen zeker aan bod komen tijdens de
volgende bestuursvergaderingen.
Na koffie en dessert gaf Christoffel Bonte nog een overzicht van het
uitgevoerde onderzoek naar het voorkomen van Adder en Gladde
slang in het gebied van het Stappersven/De Nol.
Kortom, het was een meer dan geslaagde avond die door alle
aanwezigen ten zeerste werd gewaardeerd.
Verslag: Joris
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27 januari – Algemene Ledenavond
Debet en credit, centen en procenten, verlies en winst, het één kan
moeilijk zonder het ander en om het met een citaat van Pietje te
zeggen: “Wat hebbe wie geleird vandoage…”.
Wel, dat een balans moet kloppen en dat is nooit een probleem.
Maar meer in het oogspringend was de inhoud van de oorlogskas, in
tijden van crisis niet te versmaden en toch meende ik vele mensen te
horen zuchten. De mogelijkheid zou het eten kunnen geweest zijn
waarmee men had moeten worstelen om het op te krijgen !
Ik opteer evenwel voor iets anders, wat kan men met een kasinhoud
doen of waarom doet men er niet zo veel mee ?
Tja, twee moeilijke vragen die heel simpel lijken maar die zeker niet
ongenuanceerd kunnen benaderd worden.
Het kan uiteraard de bedoeling zijn dat men wil investeren, maar
waarin dan? Materiaal, het kan evenwel toch niet zijn om één of
andere winkel leeg te kopen. De aanschaf van een lap grond, al dan
niet beplant en het onderhoud ervan? Naar mijn bescheiden mening
is een aankoop zeker geen optie, huren en beplanten oké. Toch is
het aan de gemeente om groene zones te voorzien en ik geloof ook
dat hun diensten ruim genoeg bemand zijn om aan hun eigen tempo
de klus te klaren.
Blijft dan nog over de mogelijke uitstappen - een andere benadering
misschien -, alleen kan men dit ook in vraag stellen, afgaande op het
aantal belangstellenden die er steeds aan deelnemen… Of nestkasten
plaatsen of vernieuwen en vergelijkende studies maken van fauna en
flora met vroeger, maar ja hiervoor zijn dan weer andere kanalen
beschikbaar. De heropbouw van de Kalmthoutse heide – alhoewel de
natuur zich meestal zelf hersteld - maar dan denk ik weer aan een
andere instantie met name het Vlaamse gewest. De oprichting van
een fietsclub met een aangepaste outfit om Natuurpunt
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Noorderkempen te promoten … waarvan de deelnemers dan
bijvoorbeeld tweemaal per week hun benen insmeren?
Zoals jullie wel zullen aanvoelen, laat ik mijn gedachten de vrije loop,
tenzij misschien voor een milde bijdrage in het kader van de
ondersteuning van een asiel = opvangcentrum voor dieren wel te
verstaan
Dat er best iets gebeurd met de centen staat wellicht buiten kijf, het
brengt steeds minder op en méér nog, de inflatie heeft de rente
reeds geruime tijd achter zich gelaten. Lichtzinnig moet men er
evenwel niet mee omspringen en het is steeds beter één vogel in de
hand te hebben dan geen hand of zijn het er een stuk of tien in de
lucht ?
En ik besluit dan maar met een zucht, niet van verlichting, want ik
weet het ook niet zo goed…
Mening: Eduarken

Primavera
Florist sinds 1981

Stationsstraat, 45
2910 Essen
Tel. 03/667.54.55
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15 april: Duintjestocht
Op deze zonnige zondag verdiepen we ons in de prachtige flora en
fauna van de Wildertse Duintjes. Dit natuurgebied is ideaal voor het
bestuderen van tal van vogels en daarnaast ook een mooi gebiedje
voor amfibieën en tal van plantjes. We doen een rustig tochtje en
komen terug thuis met een mooi gevuld waarnemingsboekje!
Wie: jongeren van 16-26 jaar
Wanneer: 10h00 tot 14h00
Waar: parking van de Wildertse Duintjes (viaduct Essen-Wildert)
Info: Thijs (GSM: 0477 60 24 67 of akerland@jnm.be)

22 april: Ontwaaktocht
Rek je nog eens goed uit en rep je naar de Maatjes. Vandaag gaan we
een frisse ochtendtocht doen. We hopen om stoere vogels te horen
fluiten en met wat geluk zien we zelf een schichtige vos wegrennen
of merken we zelf een aantal reeën op. Dus kruip maar eens vroeg in
je bedje om hier naar toe te gaan.
Wie: ini’s (13-15 jaar)
Wanneer: 8h30 tot 12h00
Waar: Parking visclub De Maatjes, Hanneke Wiewau, Nieuwmoer
Info: Thijs (GSM: 0477 60 24 67 of akerland@jnm.be)
Meer info:
Thijs Nouws (GSM: 0477 60 24 67 of akerland@jnm.be)
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Wie zijn toch die IJsheiligen?
“IJsheiligen” is één van de oudste en wellicht ook het bekendste
begrip uit de volksweerkunde. De eerste berichten over deze
"strenge heren" dateren van rond het jaar 1000. De IJsheiligen zijn
St.-Mamertus, St.-Pankratius, St.-Servatius en St.-Bonifatius. Zij
vieren hun naamdagen op achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14 mei. De
IJsheiligen ontlenen hun benaming aan het gevaar van koud
voorjaarsweer voor het gewas, dat in deze tijd in volle bloei staat.
Een late vorstnacht kan nu veel schade aanrichten. Het is echter niet
zo dat tijdens de IJsheiligen de kans op een overgang naar koud weer
groter is dan op andere dagen in het voorjaar. Abrupte
temperatuurveranderingen, die onder andere het gevolg zijn van het
nog relatief koude zeewater, zijn kenmerkend voor dit hele
jaargetijde en kunnen ook in juni nog voorkomen. Wel neemt na half
mei de kans op vorst sterk af en aan het eind van deze maand zijn
temperaturen onder nul heel uitzonderlijk. In dat opzicht markeren
de IJsheiligen meestal de overgang naar een periode met een meer
zomers karakter.
Het is een algemeen bekend gegeven dat je pas na de IJsheiligen kan
beginnen met het planten in de volle grond. Omstreeks deze tijd
komt in West-Europa nogal eens een schadebrengende nachtvorst
voor. Hij begint meestal rond 7 mei met een koude noordenwind. Na
deze dagen komt er in onze streek (Midden Noord-Europa) geen
nachtvorst meer voor.
Sint-Mamertus (11 mei) werd aan het begin van de vijfde eeuw in
Vienne in Frankrijk geboren. Over zijn jeugdjaren is zo goed als niets
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bekend. In het jaar 461 werd hij tot bisschop van zijn geboortestad
Vienne gekozen. Tijdens zijn ambtelijke periode kwam hij in
aanvaring met paus Hilarius (what's in a name!) vanwege een conflict
omtrent zijn aangrenzend bisdom. De juiste toedracht is niet bekend.
Toen Mamertus bisschop was, werd de stad door veel plagen
overvallen. In een korte periode werd zij verwoest door vuur en een
aardbeving. Ziekten en oorlogen waren voor de stad een zware
beproeving. In het jaar 470 kondigde Mamertus de zogenaamde
Kruisprocessie aan ter voorkoming van de vele rampen. Drie dagen
voor Hemelvaart trok er een bidprocessie door de straten van de
stad voor Goddelijke hulp en afwending van rampen. Deze processie
zou zich later over geheel Europa uitbreiden. Op 11 mei 475, na een
vruchtbare periode als bisschop, stierf Mamertus in zijn stad.
Sint-Pancratius (12 mei) werd geboren rond 290. Rond het jaar
303 verhuisde hij naar Rome. Keizer Diocletianus heerste over het
keizerrijk en de christenvervolging was op haar hoogtepunt.
Pancratius was hiervan niet onder de indruk en met het vermogen
dat hij van zijn ouders had geërfd probeerde hij zoveel mogelijk
christenen te helpen. Vooral het lot van de gevangenen trok hij zich
het meest aan. Zijn werkzaamheden werden verraden en uiteindelijk
werd hij voor de stadhouder van Rome gebracht. Hij schonk al zijn
vermogen aan de christengemeenschap van Rome en liet zich voor
keizer Diocletianus leiden. De intussen 14-jarige jongen liet zich niet
van zijn geloofsovertuiging afbrengen. Hierop sprak Diocletianus
woedend het vonnis over Pancratius uit en op 12 mei 304 werd hij in
het openbaar onthoofd.
Sint-Servatius (13 mei) was een van de eerste geloofsverkondigers in
wat we nu de Lage Landen noemen. Zijn naam wijst op een oosterse
oorsprong, waarschijnlijk Armenie. Betrokken in de grote kerkelijke
en politieke verwikkelingen van zijn tijd, moet hij een man van
betekenis zijn geweest. Hij werd door de leider van het Gallische volk
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naar keizer Constantius II gezonden om daar voor het Gallische volk
te gaan pleiten. Servatius is vanuit Tongeren naar Maastricht
gevlucht en heeft hier nog een korte periode geleefd. Op 13 mei 384
is hij te Maastricht gestorven en ligt begraven in de SintServaasbasiliek van Maastricht.
Sint-Bonifatius (14 mei) is de naam van verschillende personen die
van alles hebben veranderd in de vroeg middeleeuwse katholieke
kerk. De Bonifatius die bij IJsheiligen hoort is niet de bekende
Angelsaksische missionaris Bonifatius die van de noordelijke
Nederlanden een christelijke streek wilde maken. Zijn naamgenoot
Bonifatius die wel bij IJsheiligen hoort, was een Romeins burger die
in 307 de marteldood stierf tijdens de christenvervolgingen onder
keizer Diocletianus. Over het leven van deze Bonifatius is weinig
bekend. Ook de werken die hij verricht heeft zijn niet aan de
geschiedschrijvers geopenbaard. Hij werd geboren in Rome in de
derde eeuw. Hij kreeg de opdracht om de relieken van martelaren op
te sporen en terug naar Rome te brengen. Tijdens deze reis kwam hij
tot inkeer en bekeerde zich tot het Christendom. Bonifatius bekende
zich openlijk tot het Christendom en werd door de soldaten van de
keizer gevangen genomen en gefolterd. Op 14 mei 307 stierf hij de
marteldood door in gloeiende pek geworpen te zijn.
Rik De Backer
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De stier
Precies een jaar geleden
was ik er met de schrik vanaf gekomen
Dat het zo zou afgelopen zijn
had ik niet durven dromen
Dus trok ik er met pak en zak terug op uit
om de weidefauna te bestuderen
Met loep en verrekijker in de hand
en mijn moed bijeen geschraapt
Ik voelde me een hele jongen,
maar ik had beter een toontje lager gezongen
Want daar vanachter een kleine heuvel
verscheen de schrik van elke faunaman
Geen kalf, geen koe, geen wilde horde,
maar een eenzaat in volle slagorde
Hij leek ontsnapt uit een Westernfilm
of uit een Spaanse arena
Met hoorns van een halve meter
en wapperende bloedrode mantel
Statig schreed hij voort, als een koning in een feestzaal
Verstijfd van schrik bekeek ik het gebeuren
met uitpuilende ogen en trillende benen
En voor ik het goed en wel besefte
lag ik plat op de grond
Mijn benen hadden het begeven
en het zand zat in m’n mond
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De grond daverde onder zijn hoeven
(en het zand kon ik nu ook al proeven)
Nog geen seconde later
stond hij voor me in al zijn parmantigheid
Hij sprak en zijn woorden waren:
“Halt vermaledijde,”
“wat doet gij hier in mijne weide?”
Geen haar op mijn hoofd dacht eraan
die vraag te weerstaan
Een antwoord kreeg ik niet uit m’n mond,
dus sprak de stier terstond:
“Geen sterveling komt hier ongestraft voorbij,
want dit is nog steeds mijne wei!”
Sputterend sprak ik voorzichtig:
“Vergeef me edele heer,
ik ben hier nog maar voor de eerste keer
Volgende maal zal ik uw weide,
zeker proberen te vermijden!”
Hij kwam dichterbij en bekeek me eens grondig,
toen sprak hij kort en bondig:
…
“Gelukkige verjaardag!”
© Sarah
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Het Stappersven
Historiek … huidige habitattypes
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 een serie die uit 7 delen bestaat
en over een aantal uitgaven van ‘De Korhaan’ zal gespreid worden,
gaan we hier iets dieper op in.
Volgende delen komen nog aan bod:
Deel 5 : Heide
Deel 6 : Duinen, Stuifduinen en open zand
Deel 7 : Openstelling
Deel 4: Moeras en veen
Typisch voor zure, zeer voedselarme vennen zijn de talrijke
veenmossen die samen met Knolrus tot in het centrum van het ven
voorkomen. Wordt zo’n ven met veenmos- en Knolrus weinig
verstoord en ligt het beschut tegen de wind, dan treedt er verlanding
op met bultvormende veenmossen waarin zich hogere planten
vestigen. Witte Snavelbies, Zonnedauwsoorten en Beenbreek
groeien er samen met Veenbes en Eénarig Wollegras. De laatste
soorten, evenals het biotoop zelf, zijn uiterst zeldzaam.
Deze doorgaans relatief ondiepe wateren met zachtglooiende
oevers, komen voor in typische heide- en hoogveenvennen op
meestal overwegend zandige bodems en staan meestal niet in
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contact met het grondwater. Het waterpeil bevindt zich gedurende
de meeste tijd van het jaar boven het maaiveld. Doordat ze volledig
geïsoleerd zijn kunnen ze periodiek droogvallen. Meestal is veel
organisch materiaal aanwezig op de bodem van het ven (trage
afbraak). Bij die verlanding zijn volgende soorten betrokken:
veenmossen, Snavelzegge, Veenpluis en Witte Snavelbies. Bij
vervening wordt de gevormde veenlaag na lange tijd geïsoleerd van
het venwater en kunnen drijftillen ontstaan. Hierdoor ontstaat een
zeer voedselarme situatie en is de vegetatie aangewezen op de
atmosfeer voor opname van voedingsstoffen. Met de huidige hoge
stikstof- en fosfaatdepositie is dit milieu niet meer zo voedselarm
met negatieve effecten als gevolg (vergrassing). Verdroging van
vennen zorgt voor interne eutrofiëring (= vermesting) door
mineralisatie van organische stoffen en draagt bij tot verdere
vergrassing door Pijpenstrootje.
De vennen in de Nol blijken een vrij hoge PH (eerder alkalisch) te
hebben en zijn sterk eutroof (inspoeling nutriënten van 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.
De Nol, een vroeger hoogveengebied en in de loop van de eeuwen
volledig ontturft (ontveent) komt nu het dichtst bij dit habitattype.
3 soorten veenvorming:
Laagveen: Verlanding van een plas op lage plaatsen onder invloed
van grondwater. Dit type komt in het gebied “Stappersven – De Nol”
niet voor.
Trilveen: Een bijzondere vorm van verlanding treedt op wanneer de
oeverplanten via een drijvend netwerk van wortelstokken over de
plas groeien. In dit geval blijft er dus min of meer open water onder
de wortelmat. Zo ontstaat een drijvend moeras. In de Nol is er een
rietmoerasje en dat zou in de heel verre toekomst kunnen evolueren
naar een Trilveen.
De Korhaan nr. 2 / april 2012

Pagina 26

Hoogveen: Een veenlichaam kan het water vasthouden en uitgroeien
boven de invloed van het grond- of oppervlaktewater. Veenmossen
zijn in het bijzonder in staat water op te houden en worden
uiteindelijk alleen nog rechtstreeks gevoed door het neerslagwater.
Hierop kunnen zich dan bomen en struiken vestigen. Dat habitat
komt ook niet meer voor in het gebied.
Toekomstplannen voor het Stappersven
In de Nol wordt de natte heide hersteld. Waterpeilbeheer en PHschommelingen zijn belangrijk voor vennen, zo ook die van de Nol.
Het eindbeheer voor vennen is een niets-doen-beheer. Indien
trilveen of zuur veen zou ontstaan (veenvorming) én houtige opslag
verlanding in de hand zou werken, wordt ingegrepen d.m.v. kappen.
De Nol is en blijft dus een volledig open en nat onbegaanbaar gebied.
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 5: Heide
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Officiële erkenning beheerplan 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
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
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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 360ha maakt deel uit van ongeveer
600ha natuur- en bosgebied op Vlaams grondgebied uit de erfenis
Carlier. Het omvat behalve het bekende Stappersven ook de bossen
van de 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 773ha 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

De zwanenzang van het Korhoen?
De Sallandse Heuvelrug in Overijssel is de laatste plek in Nederland
waar nog wilde korhoenders leven. Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer doen er alles aan om hun leefgebied optimaal te
maken. De Heide wordt gemaaid, geplagd, afgebrand en begraasd,
zodat er een gevarieerd heidelandschap ontstaat. Ook maken de
boswachters steile randjes waar insecten op afkomen; die insecten
zijn voedsel voor het korhoen. En in het voorjaar wordt er zo nodig
op vossen en kraaien gejaagd.
Ondanks alle inspanningen blijft de situatie precair. Daarom wordt er
voortdurend onderzoek gedaan. Eén ding is zeker. Hun
oorspronkelijke leefomgeving op de rand van veen, hei en weide is
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verdwenen. Andere vogels zoals de hop, zijn hierdoor eerder al in
Nederland uitgestorven. Hopelijk levert het onderzoek extra
inzichten op waarmee we het korhoen op de valreep kunnen redden.

Tijdreeks Korhoen
Sallandse Heuvelrug 1975 - 2011
500

aantallen

400
300
200
100
0

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011
jaartallen
Korhanen

De bovenstaande grafiek is duidelijk: het is bijna gedaan met die
prachtige korhoenders in Nederland. En dat terwijl korhoenders
eeuwenlang een vertrouwd beeld waren op de hei en in het
hoogveen. Het korhoen is een eigenzinnige vogel met een zacht
koerend geluid en een fascinerende balts.
Bericht ingestuurd door Louis Verpraet
Bron: “Natuurbehoud”, tijdschrift van Natuurmonumenten
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Boommarter waargenomen in Essen-Wildert
In de namiddag van 30 oktober 2011 waren Hugo en Paul Bender
getuige van een foeragerende boommarter in de Wilderste Duintjes
in Essen. Aanvankelijk zagen ze de boommarter op de grond
rondstruinen, een half uur later zagen ze het dier opnieuw, tijdens
het klauteren in de boomkruinen. Dergelijke waarnemingen zijn en
blijven zeer uitzonderlijk in Vlaanderen. Min of meer gelijkaardige en
relatief recente waarnemingen werden gedaan op 31 oktober 2010
in het stadspark van Lokeren (Oost-Vlaanderen) waar Leen
Gaublomme een achtervolging van een boommarter op een
eekhoorn kon gadeslaan en eind april 2000 in het Zoerselbos
(Antwerpen), waar Koen De Smet een boommarter betrapte bij het
roven van een duivennest, waarna hij de marter door de toppen van
een bosje zag wegvluchten.
De jongste waarneming in
Essen is echter de eerste
buiten de regio Sinaai die
gedocumenteerd kon worden
met
beeldmateriaal.
De
waarneming duurde ettelijke
minuten, wat de waarnemers
de kans gaf het dier uitvoerig
te fotograferen en te filmen.
Boommarter in een kruin, Essen
30 oktober 2011 © Hugo Bender

Als aanvulling op de foto’s van Hugo Bender werd een videofragment
van Paul Bender op Vimeo-kanaal gezet. Nu rest enkel nog de
ontdekking van de eerste nestboom in de regio…
Video is te bekijken op http://vimeo.com/33722864
Bericht overgenomen uit Marternieuws 5 – december 2011
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Heideherstel in Stappersven op volle toeren
Na de verwoestende heidebrand van mei 2011 groeiden in het
Stappersven de pollen pijpenstrootje flink uit. Vrijwilligers en het
beheerteam van Natuurpunt wisten deze echter goed te bedwingen.
Naast stootbegrazing met schapen binnen verplaatsbare rasters
werd hier manueel gemaaid en kleinschalig chopperd, een zeer
arbeidsintensieve beheertechniek waarbij de vegetatie en een deel
van de bovenste humuslaag wordt verwijderd.
Op zeer kwetsbare stukken, zoals natte heide en nabij vennen,
werden verbrande bomen manueel verwijderd door het beheerteam
van Natuurpunt. Het hout werd afgevoerd met behulp van
trekpaarden in plaats van machines. Zo worden bodem en aanwezige
fauna minder verstoord. Het grovere werk ging door in de late herfst:
ongeveer 12ha verbrand naaldhout werd verwijderd. Hierbij werden
ca. 20 bomen per hectare gespaard.
In december 2011 werd het Stappersven erkend als natuurreservaat.
Het was dus even wachten, want zonder goedkeuring van het
beheerplan konden we de noodzakelijke herstelmaatregelen niet
uitvoeren. Eind februari 2012 start echter een zeer ervaren
aannemer met de plagwerken. Er werd gekozen om zeer verspreid
kleinschalig te plaggen en enkel op de droogste terreindelen.
Faunistisch
belangrijke
plekjes
zoals
gekende
ligplaatsen van gladde slang
worden uiteraard gespaard.
Deze
werken
zorgen
trouwens voor een goede
buffer ten aanzien van
branden. Later dit jaar,
wordt
nog
in
de
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overgangszone naar de natte heide en rondom de kleine vennen
handmatig geplagd. Hiervoor rekent Natuurpunt op de jonge
krachten van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) en
leerlingen van het GITOK. Op die manier ontstaan ideale
groeiplaatsen voor zeldzaamheden zoals Beenbreek en
Klokjesgentiaan. Ook wordt een 16ha grote begrazingsblok
afgerasterd. Volgend jaar staan de schapen er weer, maar in grotere
aantallen, net zoals vroeger! Hiervoor wordt steevast samengewerkt
met een ervaren herder uit de streek.
Deze werken zijn deels mogelijk dankzij financiële ondersteuning van
de Koning Boudewijn Stichting via het steunfonds ‘Red de Hei’.
Bijkomende kosten worden gedragen door Natuurpunt dankzij de
talrijke vrijwillige giften.
Stilaan herleeft een minder monotoon landschap waar afwisselend
boomrijke heide en meer open vegetaties zoals duinheide elkaar
afwisselen. Het leefgebied van Europees zeldzame soorten zoals
gladde slang, nachtzwaluw en boomleeuwerik wordt dan ook flink
uitgebreid de komende jaren!
Kevin Lambeets (meer info: kevin.lambeets@natuurpunt.be)
n.v.d.r.
Acht maanden na de brand
staat er op de rekening van
het steunfonds maar liefst €
51.346,04. Met de laatste
storting van € 5.000, de
opbrengst van de Nacht van
de Burgemeester, werd de
magische grens van € 50.000
overschreden.
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Natuur- en Landschapszorg, sociaal bedrijf
Kleinere natuurgebiedjes, zoals het Spijkerbroekje in Essen en het
Lisseven in Kalmthout, wordt volledig beheerd door de lokale
conservator of beheerteam. Grote natuurgebieden, zoals het
Stappersven, worden ook beheerd door een lokaal beheerteam, die
bijgestaan wordt door een Consulent van Natuurpunt Mechelen.
Samen beslissen ze welke werken uitgevoerd worden in het lopende
jaar. Kleinere werken worden uitgevoerd door het beheerteam, grote
werken door aannemers. Het beheerteam kan ook rekenen op een
derde speler, namelijk het Natuur- en Landschapszorg (NLZ). De
laatste 2 jaren hebben zij gezorgd voor de mooie barelen aan de Ster
en het wortelpadje, hebben ze hele percelen ontdaan van
Amerikaanse Vogelkers. Dit voorjaar plaatsen ze het schapenraster in
het Stappersven.
Maar wat is nu het Natuur- en Landschapszorg (NLZ) ?
Natuur- en Landschapszorg (NLZ) kan terugkijken op een korte, maar
mooie geschiedenis. Hoewel de sociale werkplaats een goede tien
jaar geleden werd opgericht in de schoot van Natuurpunt, nam NLZ
in 2008 haar 100ste werknemer in dienst. Natuurpunt was eind jaren
’90 pionier van de toen nog nieuwe werkvorm.
In onze kenniseconomie vallen veel mensen uit de boot, bijvoorbeeld
omdat ze niet de juiste diploma’s op zak hebben of omdat ze moeite
hebben met het ritme dat de maatschappij hen oplegt. Bij Natuur- en
Landschapszorg kunnen zij opnieuw de draad oppikken en
werkervaring opdoen. Daardoor vormt het werk dat ze leveren voor
veel natuurarbeiders een springplank naar een gewone job.
Mens- en milieuvriendelijk ondernemen
Sociale tewerkstelling in de natuur past perfect in de sociaal
maatschappelijke missie van Natuurpunt. Door mensvriendelijk te
ondernemen, wil Natuurpunt haar verantwoordelijkheid nemen. Dat
de vereniging dit ernstig neemt, bewijst de ondertekening van een
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kwaliteitscharter dat de veiligheid, milieuvriendelijkheid en
deskundige begeleiding van sociale werkplaatsen bewaakt. Want
werken met motorzagen en allerhande machines is natuurlijk niet
zonder risico’s. Naast de opleidingen, zorgt een preventieadviseur
ervoor dat de ongelukken op de werkplaats tot het absolute
minimum beperkt blijven.
Natuuren
Landschapszorg
is
natuurlijk
verre
van
bezigheidstherapie. Net als een gewoon bedrijf streeft NLZ naar
kwaliteit, efficiëntie en de tevredenheid van de “klanten”, weliswaar
met oog voor de individuele sterktes en zwaktes van onze mensen.
Die klanten zijn naast Natuurpunt evengoed derden zoals het
Nederlandse Natuurmonumenten, het Agentschap voor Natuur en
Bos of gemeentes die bijvoorbeeld aan ecologisch park- of
bermbeheer doen. Ook met het Antwerps Havenbedrijf werkt NLZ al
verschillende jaren succesvol samen om het immense havengebied
een ecologisch gezicht te geven.
Naast kwaliteit staat NLZ voor duurzaamheid. Om die te garanderen,
kiest ons sociaal bedrijf resoluut voor bioafbreekbare smeer- en
hydraulische oliën, plantaardige kettingolie of benzeenvrije
brandstoffen. Bij de aankoop van machines hanteert NLZ bepaalde
criteria, waarbij het bedrijf verder kijkt dan de aankoopprijs alleen.
Duurzaamheid, veiligheid en CO2-vriendelijkheid zijn daarbij
minstens even belangrijk.
Beroepstrots
Omdat het sociaal bedrijf mikt op langdurig werklozen zijn de
toelatingsvoorwaarden voor arbeiders wel streng. De selectie
gebeurt door de ploegbegeleiders, maar ook andere kanalen zoals
vluchtelingenorganisaties of spontane sollicitaties leveren goede
krachten op. Enkel wie minimum vijf jaar werkzoekend is en
maximum een diploma lager onderwijs heeft, komt in aanmerking.
Tijdens hun opleiding tot polyvalent natuurarbeider leren ze veilig
met allerlei machines werken. Daarna kunnen ze ingezet worden bij
het beheer van onder andere natuurgebieden. Dat gaat van maaien
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en hooien, tot de aanleg van wandelpaden of de verzorging van
runderen. Op die manier brengt Natuurpunt mensen die een tijdje
uit roulatie zijn, opnieuw de nodige werkattitudes en beroepstrots
bij.
Natuur werkt daarnaast helend. Het brengt mensen letterlijk weer
met beide voeten op de grond. In onze hectische maatschappij
hebben mensen steeds meer behoefte aan natuur. Via het werk bij
Natuur- en Landschapszorg komen de arbeiders en hun omgeving in
contact met natuurbeleving en onze natuurgebieden. Het is daarom
belangrijk dat de groenarbeiders via natuureducatie goed weten
waarmee ze bezig zijn. Ze brengen familie en vrienden mee naar
wandelingen, vrijwilligersdagen en activiteiten om te tonen waaraan
ze werken. Op die manier brengt Natuurpunt honderend mensen
naar onze natuurgebieden die we anders misschien moeilijk zouden
bereiken.
Geen schakeltje
Werken in de natuur is natuurlijk nog iets anders dan erin wandelen.
Fysiek is het zwaar, maar de resultaten zijn meteen zichtbaar. Dat
levert grote voldoening op. Het is heel wat anders dan werken in een
fabriek, waar je soms niet meer dan een schakeltje bent in een
immense productieketen. Mensen wiens leven even vastliep, voelen
door in de natuur te werken dat ze het verschil maken. En zo krijg je
de meeste mensen weer op het juiste spoor. Cruciaal in het hele
verhaal is de rol van de ploegbegeleiders, die over een zeldzame mix
van eigenschappen moeten beschikken. Zo moeten ze iets afweten
van natuur, geduld en mensenkennis hebben en zowel fysiek als
sociaal ijzersterk zijn. De ploegbegeleiders vormen de brug tussen de
‘jongens’ in het groen, het kader van Natuurpunt en de duizenden
enthousiaste Natuurpunt-vrijwilligers.
Vrijwilligers: basispijler van natuurbeheer
Het was niet alleen de sociaal maatschappelijke insteek die
Natuurpunt inspireerde om een kleine tien jaar geleden een sociale
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werkplaats op te zetten. Net zoals het ledenaantal, blijft ook de
oppervlakte natuur die de vereniging beheert, jaar na jaar groeien.
Daarmee stijgt de hoeveelheid beheerwerken zodanig dat ze niet
alleen meer door vrijwilligers kan gedragen worden. De Vlaamse
middelen die Natuurpunt krijgt voor de sociale-economieprojecten
vormen een welgekomen aanvulling op de klassieke beheersubsidies.
Toch is het nooit de bedoeling dat groenarbeiders de vrijwilligers, de
basispijler van het natuurbeheer, vervangen. De inzet van
vrijwilligers is onvervangbaar voor taken zoals het opstellen van
beheersplannen en het uitvoeren van beheerswerk in kwetsbare
gebieden. Natuurarbeiders werken sowieso eerder ondersteunend
en voorbereidend: het zijn zij die bijvoorbeeld machinaal maaien of
zagen, terwijl een ploeg vrijwilligers achteraf komt helpen met het
verwijderen van takken of maaisel.
Igor Vandamme
Met dank overgenomen van de website www.natuurpunt.be

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

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal
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In het spoor van de strooiwagen:
de opmars van zoutminnende en zouttolerante planten
Echte “halofyten” of “zoutminnende planten” zijn soorten die niet
zonder zout kunnen. Ze komen voor in uitgesproken zilte tot brakke
milieus zoals schorren, slikken, buitendijken en kliffen. Ook
duinranden en alle andere plaatsen die zich dicht genoeg bij het
strand bevinden om via verstuivend zeewater regelmatig met
zeezout verrijkt te worden, vormen natuurlijke standplaatsen van
zoutminnende soorten. Veel halofyten zijn niet zo sterk als het op
concurreren aankomt. Ze danken hun succes niet aan hun vermogen
om sneller te groeien en meer ruimte in te nemen dan andere
soorten, maar simpelweg aan hun afhankelijkheid van een stof in het
milieu waar de meeste soorten van dood gaan, namelijk zout.
Strooizout werd vroeger overigens vrij frequent als onkruidverdelger
gebruikt op trottoirs en terrassen.
Typische zoutminnende planten zijn onder meer Zeepostelein
(Honkenya peploides), Zeeraket (Cakile maritima), Loogkruid (Salsola
kali), Zeekool (Crambe maritima) en de diverse soorten Zeekraal
(Salicornia spec.).
Daarnaast zijn er tal van soorten die “zouttolerant” zijn. Ze hebben
niet echt zout nodig om te kunnen leven, maar ze kunnen wel
overleven op bodems die een zekere dosis zout bevatten. Ook hier
gaat het om concurrentievoordeel tegenover soorten die van nature
uit sneller groeien en meer ruimte innemen, maar die geen zout
verdragen. Ze groeien daar waar de concurrentie niet aarden kan en
hebben daardoor quasi vrij spel. Voorbeelden van halotolerante
planten zijn Fioringras (Agrostis stolonifera), Kleine zandkool
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(Diplotaxis muralis), Grote zandkool (Diplotaxis tenuifolia),
Kluwenzuring (Rumex conglomeratus), Steenkruidkers (Lepidium
ruderale), Akkermelkdistel (Sonchus arvensis), Gewone vlier
(Sambucus nigra) en Spiesmelde (Atriplex prostata).
Zouttolerantie bestaat in diverse gradaties. Biestarwegras (Elymus
farctus) is bv. toleranter ten opzichte van zout dan Helmgras
(Ammophila arenaria). Als er zich nieuwe duintjes vormen op het
strand is het dan ook altijd eerst Biestarwegras dat het zand vastlegt.
Helmgras neemt deze rol pas over nadat het zand hoog genoeg is
opgehoopt en de regen het meeste zout heeft uitgespoeld.
Van andere soorten is het niet duidelijk of ze nu zoutminnend dan
wel zouttolerant zijn. Deens lepelblad (Cochlearia danica) lijkt niet
zonder een minimum aan zout in de bodem te kunnen en ook al is
deze soort niet bestand tegen echt hoge zoutconcentraties, we
kunnen toch spreken van een zoutminnende plantensoort.
Hertshoornweegbree (Plantago coronopus) daarentegen, is
naarmate de plant ouder wordt, in staat om steeds hogere
concentraties zout te verdragen, doordat het zout in de cellen van
zijn bladeren kan opslaan. Toch lijkt deze soort niet honderd procent
zoutminnend te zijn: vroeger kwamen kleine populaties voor op
pleistocene zandgronden in het binnenland van Nederland, op
plekken waar je niet direct zout in de bodem verwacht.
Maar er is nog iets anders waar we rekening mee moeten houden,
een fenomeen dat bij de meeste tuinders die een serre hebben
zowel bekend als berucht is. Zandgronden bevatten van nature uit
altijd een kleine concentratie aan zouten. In droge periodes,
wanneer er beduidend meer water uit de bodem verdampt dan er
neerslag uit de lucht valt, treedt er bijgevolg een zekere mate van
oppervlakkige verzilting op. Na een goede regenbui wordt deze weer
teniet gedaan: de zouten worden weggespoeld naar diepere
bodemlagen. In serres gebeurt dit niet. Er is vele malen meer
verdamping dan in open lucht. De ophoping van zouten in de
bovenste grondlaag is dan ook groter dan buiten de serre. En
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tezelfdertijd wordt er maar net voldoende water gegeven om de
planten niet te laten uitdrogen, want als de serre te vochtig wordt,
woekeren de schimmels. Gevolg: de bovenlaag verzilt steeds verder,
langzaam maar zeker. Na hooguit drie jaar wil niets nog goed
groeien, behalve Selder (Apium graveolens). Ervaren tuinders
vervangen de grond in hun serre regelmatig of spoelen die enkele
malen per jaar grondig door om dit euvel tegen te gaan.
Terug naar de Hertshoornweegbree: misschien hadden die kleine
populaties in het binnenland zich daar tijdens droge periodes
gevestigd, terwijl er een lichte oppervlakkige verzilting was. In dat
geval zouden we dus toch te doen hebben met een zuiver
zoutminnende plant. Die Selder is anderzijds ook interessant. De
oorspronkelijke wilde vorm van Selder wordt nu nog af en toe
gevonden in oude kreken, in zilte milieus dus. Het is een
zouttolerante soort. Ook enkele andere soorten van hetzelfde
geslacht zijn in zekere mate halotolerant: Kruipend moerasscherm
(Apium repens) en groot moerasscherm (Apium nodiflorum).
Ondanks het relatief kleine aantal vorstdagen per jaar, wordt er in
ons land in verhouding gigantisch veel strooizout verspreid op de
wegen. Hoe groter en drukker de weg, hoe frequenter er gestrooid
wordt. Op de vegetatie van wegbermen heeft dit een duidelijke
invloed: na de winter zijn de winterharde planten in wat we
tegenwoordig de ‘pekelzone’ noemen zwart, dor en dood. In het
vroege voorjaar ontstaat daardoor chronisch een zilt pioniersmilieu,
waar zoutminnende voorjaarsbloeiers in het voordeel zijn ten
opzichte van het gros van de plantensoorten voor wie zout dodelijk
is. Dit verklaart de opmars van het Deens lepelblad, een lage
éénjarige kruisbloemige die vanaf eind maart, begin april uitbundig
wit bloeit. Sinds enkele decennia komt dit plantje langs steeds meer
hoofdwegen voor, vooral in de middenbermen, omdat daar het zout
het traagst wordt afgevoerd. Maar recent breidt de soort zijn areaal
ook uit langs de secundaire wegen.
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Als het veel regent, verdwijnt het zout steeds dieper in de bodem of
wordt het via grachten en riolen weggespoeld. Het zilte karakter van
de wegberm is dus maar tijdelijk. Het verdwijnt totdat er tijdens de
volgende winter opnieuw kwistig met zout wordt gestrooid. Het
Deens lepelblad heeft tegen dan echter al lang zijn zaadbank weer
aangevuld en de zaden wachten op het zilte, prille voorjaar om te
ontkiemen. De concurrentie moet echter wachten tot het zout
verdwenen is.
Welke verschuivingen zien we nu concreet in de vegetatie van onze
wegbermen, behalve het intussen bekende feit dat Deens lepelblad
in het vroege voorjaar niet meer weg te denken is? Om te beginnen
verschijnen er ook steeds meer andere halofyten.
Stomp kweldergras (Puccinellia distans) komt al verschillende jaren
voor op het kruispunt van N117 en N133. In de periode 2002-2011
werd het ook al aangetroffen langs verschillende dorpsstraten in
Essen-Centrum, Wildert, Hoek en Horendonk. Op sommige plekken
zelfs erg opvallend tussen de straatstenen. Net zoals Zilte
schijnspurrie (Spergula marina), de volgende soort in dit lijstje, komt
Stomp kweldergras van nature voor op hoge schorren en in oude
kreekarmen. Deze laatste zijn weliswaar al enkele eeuwen afgesloten
van zee, maar in de ondergrond bevindt zich een laag fossiel
zeewater dat aan de oppervlakte komt als het waterpeil kunstmatig
wordt verlaagd, wat in onze polders systematisch gebeurt.
Zilte schijnspurrie verschijnt steeds vaker op plekken waar je normaal
gezien vooral Varkensgras (Polygonum aviculare) vindt: kale,
dichtgeslibde, dichtgetrapte of dichtgereden bodems met tijdelijk
stagnerend water. Deze soort werd in 2010-2011 op dergelijke kale
plaatsen gevonden langs de N117 (tussen de Kapelstraat en Over
d’Aa in Essen).
De soort die echter aan de sterkste opmars bezig lijkt te zijn is
Hertshoornweegbree (Plantago coronopus). Hertshoornweegbree is
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een meerjarige soort die pas later op het jaar kiemt. Vorig jaar werd
deze soort op een aantal locaties in onze regio waargenomen. De
eerste waarnemingen dateert uit 1985 op het kruispunt van de
Heybeeckstraat en de rondweg bij Nispen (Nederland). Enkele jaren
later verscheen de plant op het parkeerterrein aan de grens en
sindsdien duikt het meer en meer op langs het traject van de N117.
Een vaste vindplaats is op het kruispunt met de Kapelstraat.
Engels gras (Armeria maritima) is in onze regio tot nu toe nog niet
geregistreerd. In Limburg staat deze soort in sommige
middenbermen al uitbundig te bloeien. Het is waarschijnlijk slechts
een kwestie van tijd eer het Engels gras ook in onze streek opduikt.
Wat de zouttolerante soorten betreft, zijn de veranderingen
eveneens spectaculair, al spelen hier natuurlijk ook andere factoren
een rol dan alleen maar zout.
Steenkruidkers valt heel wat minder op dan Deens lepelblad omdat
het slechts af en toe opduikt langs onze wegen en tussen stoeptegels
en natuurlijk omdat het een onopvallende bloeier is. Maar ook deze
soort heeft voordeel bij de aanwezigheid van zout in de bodem.
Standplaatsconcurrenten zoals Canadese fijnstraal (Conyza
canadensis) of Straatgras (Poa annua) kunnen immers geen zout
verdragen. Als Hertshoornweegbree ergens opduikt, dan staat daar
ook vaak Steenkruidkers.
Opvallend in 2011 was dat Spiesbladmelde in zowat elke gracht in
onze regio voorkwam, beduidend veelvuldiger dan de voorbije jaren.
Het is niet onlogisch om te veronderstellen dat het strooizout in
zekere mate blijft hangen in de veenlaag op de bodems van de
grachten en dat zouttolerante soorten daar hun voordeel bij doen.
Ook de Grote zandkool, die in onze regio vaak in wegbermen van
grote en kleinere wegen opduikt is in zekere mate zoutresistent en
heeft dus een concurrentievoordeel door de zoutresten in de bodem.
Het is wellicht niet toevallig dat er zich bv. vrij grote permanente
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populaties gevormd hebben nabij de oprit van Sint-Job aan de E19.
Zonder de vernietigende werking van het strooizout op de
dominante grassoorten, zou de Grote zandkool zich enkel op kale
gronden kunnen vestigen. Het is immers een uitgesproken pionier.
Fioringras is op steeds meer plaatsen de enige grassoort die met zijn
uitlopers vanuit de middenberm de straat opkruipt. Langs de kusten
van de Boulonnais komt deze soort bv. veel voor in de mondingen
van duin en klifbeken, die regelmatig met zeewater overstroomd
worden. Het is wellicht evenmin toevallig dat de Reukloze kamille
(Matricaria maritima ssp. inodora) langs veel provinciale wegen
uitbundig bloeit vlak naast de rijweg. Zoals de wetenschappelijke
naam illustreert is dit een ondersoort van de Zeekamille en we
mogen dus logischerwijze veronderstellen dat ook de Reukloze
kamille in zekere mate zouttolerant is. Muurpeper (Sedum acre)
vinden we veel in oude, droge duinen. Deze soort is eveneens tot op
zekere hoogte halotolerant. Op de viaduct van Wildert en EssenStatie groeit sinds decennia hier en daar een plekje Muurpeper. De
laatste jaren hebben de populaties zich enigszins uitgebreid en de
soort duikt ook op steeds meer plekken op.
En last but not least: het Bezemkruiskruid (Senecio inaequidens).
Deze Zuid-Afrikaanse exoot heeft zich vanuit Verviers steeds verder
over ons landje uitgebreid en is tijdens het laatste decennium
opgerukt tot aan de kust. In onze kustduinen kunnen we het
Bezemkruiskruid tegenwoordig vinden tot in de voorste duinenrij,
net na de primaire duintjes. Alleen Helmgras, Biestarwegras en
Zeeraket wagen zich verder richting zee. Bezemkruiskruid is dus
hoogstwaarschijnlijk in sterke mate zouttolerant, wat eigenlijk geen
verbazing hoeft te wekken. Het is afkomstig uit droge gebieden in
Afrika waar het onder meer als onkruid in katoenplantages groeit. Zo
is het ook ons land binnengeraakt; samen met katoenpluis. In de
inleiding hadden we het over verzilting van serres en droge
zandgronden. In Afrika is dit fenomeen zodanig algemeen dat er
uitgestrekte gebieden met een droge, zouthoudende bodem
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voorkomen. Het is dan ook hoogstwaarschijnlijk dat ons strooizout
mee verantwoordelijk is voor de snelle verspreiding van deze exoot
via onze wegen. Eens het Bezemkruiskruid zich in pas omgewerkte
weilanden vestigt, kan het overigens een echte pestsoort worden.
Blijven deze soorten?
Naar alle waarschijnlijkheid wel en wellicht zullen er nog andere
zoutminnende en zouttolerante ’allochtonen’ bijkomen, tenzij we
met zijn allen besluiten om ’s winters niet meer met de wagen te
rijden en er geen reden meer is voor de strooidiensten om bij de
minste dreiging van een glad wegdek massaal uit te rukken. In dat
geval zouden de zoutplantjes wellicht sneller weer van het toneel
verdwijnen dan ze zijn opgedoken. Moeten we deze evolutie nu
toejuichen of met bezorgdheid gadeslaan? Deze evolutie is gewoon
wat ze is, zoals alles in de natuur. De omstandigheden veranderen en
dus past de natuur zich aan met soorten die opduiken en andere
soorten die verdwijnen.
Oproep:
Hertshoornweegbree is een tamelijk onopvallend plantje, maar kan
in de zomermaanden in het oog springen door zijn hagelwitte bloei.
Wie zich echter bukt om het van dichtbij te bekijken, kan het direct
herkennen aan de rozet met typische ‘gehoornde’ blaadjes. Langs
deze weg zouden we graag alle leden oproepen om vindplaatsen van
Hertshoornweegbree door te spelen aan de redactie. Vooral aan
opritten van benzinestations, grote winkels of andere kleine
bedrijfjes, op vluchtheuvels en in middenbermen van drukke wegen
en nabij drukke kruispunten is de kans groot dat deze soort ’s zomers
opduikt.
Een tip: kijk ook uit naar Steenkruidkers. Eens je dit plantje kent,
springt het gemakkelijk in het oog en waar je er veel van ziet, groeit
ook vaak Hertshoornweegbree.
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Om enig idee te geven van de huidig gekende verspreiding van
“halofylen” in onze regio, deze kaartjes (per IFBL-km²).
Periode 1984-1992
Langs de wegen

Periode 1984-1992
Andere plaatsen (nu verdwenen)

Periode 1993-2001
Langs de wegen

Periode 2002-2010
Langs de wegen
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Volgende soorten zijn in bovenstaand kaarten verwerkt. m.a.w. deze
werden in onze regio al waargenomen:
 Helm () in B4.17.23 (langs spoorweg)
 Heen () in B4.17.33 (spaarbekkens PIDPA-De Nol)
 Deens lepelblad
 Stomp kweldergras
 Zacht loogkruid
 Hertshoornweegbree
 Zilte schijnspurrie
Waarnemingen van alle halofyten zijn zeer welkom. Noteer de juiste
vindplaats en mail naar redactie@noorderkempen.be
Oorspronkelijke tekst van Henk Coudenys
Verschenen in Meander, 9de jaargang nr. 4 van Natuurpunt Vlaamse
Ardennen plus
Bewerkt voor onze regio door Joris Pinseel
P.S.
Van Helm staat in de “Atlas van de Flora van Vlaanderen en het
Brussels Gewest” een vindplaats vermeld in de Kalmthoutse Heide.
Persoonlijk heb ik die planten daar nog nooit gevonden. Hopelijk is
iemand anders op de hoogte van deze vindplaats en kan hij/zij ze
eens juist lokaliseren.
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Niets nieuws onder de zon
Het artikel van Joris in de vorige Korhaan: “Even stoom afblazen”,
riep bij mij herkenbare situaties op. Bij bezoeken aan familie en
vrienden werd ik telkens opnieuw geconfronteerd met een kale tuin,
voortuin, want ze hadden die vuile boom verwijderd en vervangen
door een onooglijke spriet met verticale takken, (type dat de
gemeentes nu volop aanplanten en waar geen vogel op kan landen,
laat staan nestelen). Niet alleen de afgevallen bladeren zijn de
boosdoeners, maar zelfs dunne takjes van eik of berk die bij storm
spontaan loslaten van de boom zijn een bron van ergernis. Hoewel,
als men ze onder de haag harkt, ze een wereld van insectenleven
herbergen en later vormt het goede compost. Maar dit wordt als vuil
ervaren, kunstmest is netter!
De steeds terugkomende dreigingen om her en der bomen te kappen
deed mij het boek “Stervende natuur” van Roeland Dirks, uitgegeven
in 1973 door het Davidsfonds Leuven, terug ter hand nemen. In het
hoofdstuk “Boomalarm” lees ik: “Een krachtig boomalarm rukte de
barbaarse bomenkappers de bijl uit de hand. Duizenden, wellicht
tienduizenden bomen werden gered door één uitzending van de Vlaamse
televisie. Het was toen 7 december 1969. Aangrijpende beelden van
vallende Belgische bomen wisselden af met de informatie die leidde tot
het onthullen van een georganiseerde natuurschennis zonder weerga.
Kineast Marcel Verbruggen legde in de opnamen zoveel van zichzelf dat
het resultaat van zijn werk de meest onverschilligen kon overtuigen. De
feiten waren zo hard en ontnuchterend dat de verantwoordelijke
minister het vellen onmiddellijk opschortte en beval de reeds verkochte
bomen terug te kopen.”
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Is een dergelijke reactie van de overheid in onze huidige tijd nog
denkbaar? Na enkele dagen begon men wel de feiten te
minimaliseren. “Het ging slechts om tweehonderd bomen!” De
waarheid was heel anders: alleen al langs één baan waren ruim 600
bomen voor de bijl bestemd. Hier volgen nog enkele voorbeelden uit
het boek die wat licht werpen op de ontgroening van onze Kempen.
“Ook sommige gemeentebesturen namen merkwaardige beslissingen.
Dessel verkocht toen 388 stuks platanen, meteen de laatste bomen van
de eens zo groene gemeente. Eén van de argumenten: de mensen
hadden te veel last van de bladeren!
Te Schilde langs de baan naar ’s Gravenwezel stonden toen nog twee
prachtige rijen loofbomen. Op het grondgebied van Schilde zijn ze
verdwenen. Het toenmalige gemeentebestuur besloot om genoemde
baan nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 van riolering te
voorzien. Natuurlijk alleen aan de kant van Schilde, want slechts die
bewoners
hadden
invloed
op
de
plaatselijke
gemeenteraadsverkiezingen. Onvermijdelijk werd de plaats van buizen
ook zodanig gekozen dat de bomen in de weg stonden.”
Zo zien we maar hoe gemeentebesturen denken en handelen.
En zo gaat het steeds verder. Er zijn tal van plaatsen waar men
massaal bomen verwijderde om welke reden dan ook.
Ondertussen, meer dan 40 jaar later is de mens nog niet wijzer
geworden en heeft een boom nog steeds geen bestaansrecht.
Nochtans, bomen zorgen voor leven en houden ons in leven.
De jaren ’70 waren ook de jaren van de massale acties: “Plant een
boom.” Ik lees: “Sparren, dennen, berken, Noorse esdoorns en
vogelkers werden door bereidwilligen aan geïnteresseerden
verdeeld.” Zijn het de nakomelingen van die vogelkers die nu zo
ijverig bij beheerswerken uit de reservaten dienen verwijderd te
worden?? Maar over beheerswerken heb ik het in een volgende
Korhaan.
Vera Dieperinck
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Kalmthout … als je van natuur houdt
We hebben goed nieuws en minder goed nieuws over onze
natuurgebiedjes het Lisseven en Smidsevijvers in Kalmthout.
Er staat een perceel
van 1.5 ha, dat grenst
aan het Lisseven, te
koop. Het voormalig
natte perceel is door
de vroegere eigenaar
drooggelegd door er
vijvers in te graven.
De vrijgekomen aarde
werd gebruikt voor
ophoging van het
terrein. De onlangs
overleden eigenaar, bracht in de vele felgekleurde kotjes zijn ganzen,
eenden, honden, … onder. De erfgenamen hebben ondertussen het
perceel opgekuist en een oriënterend bodemonderzoek laten
uitvoeren. Het perceel is op het eerste zicht niet verontreinigd, maar
zal vermoedelijk wel in de ondergrond en vijvers vol zitten met
bouwafval. Het perceel is volgens ons zo goed als ongeschikt voor de
landbouw. De vraag werd gericht aan Natuurpunt Beheer vzw, in
Mechelen, om dit aan te kopen en zo het Lisseven te verdubbelen in
oppervlakte. Daar is negatief op gereageerd, omdat ‘gele’ grond, dus
agrarisch gebied, geen evidentie is voor een terreinbeherende
vereniging om aan te kopen. Het is ook niet zeker dat de bevoegde
instanties een bebossingsvergunning zullen afleveren.
De gemeente Kalmthout gaat ook niet in op onze vraag om dit
perceel aan te kopen. De gemeente kan nochtans rekenen op het
boscompensatiefonds en zo 80% aankoopsubsidie ontvangen, ook
voor landbouwgrond. Door de oevers van de vijver af te schuinen kan
je mooie amfibiepoelen maken. De trage weg die door het gebied
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loopt kan met mooie hagen aangeplant worden. De rest van de
grond kan dan bebost worden.
Er zijn voorbeelden van zo’n met bouwafval verontreinigde grond,
die opgekocht werd door de gemeente om sportvelden van te
maken. De sanering werd zelfs door de gemeente betaald.
Spijtig dat dit voor extra natuur niet kan.
De natuur had er wel bij gevaren.
Maar er is ook goed nieuws. De gemeente heeft 1ha akker
vrijgemaakt om een geboortebos te planten. Dit nog aan te planten
bos grenst aan de Smidsevijvers. M.a.w., het nu 1ha grote
Smidsevijvers wordt verdubbeld in oppervlakte, tot 2ha En het
geboortebos komt in de toekomst ook in beheer van Natuurpunt.
Het zal evenwel nog een hele tijd duren voor we van een bos mogen
spreken. Er is maar een 100 à 150 m² grond nodig per jaar om voor
iedere pasgeborene in Kalmthout een boom te planten.
Igor Vandamme (Conservator Lisseven en Smidsevijvers)

Feestzalen

De Kievit
C. Ommeganck
Korte Heuvelstraat 14
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.93.70
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Roodborstjes
Misschien zegt Blue velvet u iets? Als filmtitel? Mij zei het niets tot ik
er al zappend ergens middenin in terecht kwam. Een jeugdige
schoonheid en een knappe jongeman in een rode slee uit de jaren
voor tachtig, groot als een cruiseschip, keken elkaar bewonderend
aan en op de ondertiteling zag ik het woord roodborstjes. Dus bleef
ik er haperen. ´Wat een rare, rare, wereld´, zuchtte de bedroefde
jongeman, en hij bedoelde duidelijk een beangstigende slechte
wereld. ´Het is een rare wereld inderdaad´, repliceerde de schone
van het nadenken een lichte fronsrimpel in haar gladde voorhoofdje
trekkend, ´maar eens komt er een eind aan al dat eng gedoe;
wanneer de roodborstjes weer met tientallen in de tuin verschijnen
om hun nestjes te bouwen komt alles weer goed´.
Laat me meteen zeggen dat ik op de ondertiteling ´roodborstjes´ las
terwijl in mijn oren ´robins´ klonk. Een klik in de hersenen later wist
ik dat het om de Amerikaanse robin ging: Het was dan ook een
Amerikaanse thriller waar ik naar aan het kijken was, dat zult ge al
begrepen hebben. Ze had het over de Turdus migratorius, in het
Nederlands de roodborstlijster, en niet over Erithacus rubecula, de
robin van de Engelsen en het roodborstje van bij ons. Waarmee weer
eens bewezen is hoe onbetrouwbaar, wat in het Engels gezegd
wordt, meestal is.
Maar komen we terug terzake. Na allerlei bloedige en wrede
gebeurtenissen waarbij de held van de film, de knappe jongeman
vanachter de met kogels doorzeefde kast waarachter hij gevlucht
was tenslotte de slechtste slechterik met één welgemikt schot
neerknalde, kwam alles goddank weer goed. De twee trouwden in
een leuk huis vol vreugdevol het glas heffende mensen en zie, plots
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zat bij het open raam op het vensterkozijn een Amerikaans
roodborstje met in de bek doodstil een kever voor de jongen. Het
scherm was er vol mee en de volle vogel was in beeld; slechts zijn
tenen, achter de dorpel van het hout, waren niet te zien.
Ik werd wel wat ongerust over zijn conditie want die roodborstlijster
bleef maar zitten kijken, schuin in de camera blikkend zonder
verpinken; hij zakte niet één keer door de poten ten teken dat het
gedoe daar vlakbij binnen hem verontrustte; hij hield niet één keer
zijn kop een beetje schuin zoals lijsters dat doen.
Toen kantelde hij een beetje schuin achterover en draaide langzaam
weg van wat daarbinnen te zien was. Ik denk dat hij moet
weggevlogen zijn om zijn ouderlijke plichten te vervullen. Ik denk
het, ik weet het niet zeker want hij was nog maar net begonnen met
wegdraaien of daar werd de scene afgebroken door een beeld van de
daarbinnen enthousiast applaudisserende mensen.
Ik hield er twee gedachten aan over. Een, ze moeten nogal gelachen
hebben daar achter dat raamkozijn en gesakkerd ook omdat ze voor
de zoveelste maal de opname moesten herbeginnen: het leven
nabootsen met een vogel op een onhandig plankje valt echt niet
mee. Twee, wat zijn we in de natuurfilms vandaag gezegend door de
vooruitgang van de techniek sedert de jaren tachtig; wat zijn
filmmakers goed geworden in het laten doorgaan van truuks voor
werkelijkheid.
Koen Verschoore
Maart 2012
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Stationsstraat, 65
2910 Essen
Tel. 03/667.25.48
Dorpsstraat,23
2990 Wuustwezel
Tel. 03/272.52.58

sparen – lenen - verzekeren
Vera Warmoeskerken
Schooldreef, 2
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.51.41
CDV nr. 26956

De Korhaan nr. 2 / april 2012

Pagina 53

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

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

Reiki
Kalmthout
Dorpsstraat, 48
03/666.93.06
Loenhout
Wuustwezelsesteenweg, 135
03/669.96.20
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Ademhalingstechnieken
Holistic pulsing
Herdersbaan, 3
2910 Essen (Wildert)
tel. 03/677.06.50

www.tnieuwbegin.be
e
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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

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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Huybergsebaan 78
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Tel. 03/667.36.35
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Afgelopen winter zullen we ons vooral herinneren als een grotendeels
zachte winter. In de maanden december en januari was het zeer
zacht en was er van winter helemaal geen sprake.
Dit had ook invloed op de aantallen vogels. Verschillende
wintergasten die anders in de streek verblijven waren nu afwezig en
andere soorten die normaal wegtrekken werden nu wel
waargenomen. Toch kwam er in februari nog een echte stevige
winterprik en kwamen er toch nog een heel aantal wintergasten zoals
ganzen en zwanen naar onze regio afgezakt. Opmerkelijk was dat de
zangvogels het deze winter grotendeels lieten afweten, in menige
tuin was het dan ook zeer rustig op de aangelegde voedertafels. Als
algemene conclusie kunnen we toch wel stellen dat er deze winter in
vergelijking met vorige jaren wat minder waarnemingen zijn
binnengekomen.
Deze winter werden er geregeld enkele Dodaarzen (Tachybaptus
ruficollis) waargenomen op verschillende heidevennen.
Grote Zilverreigers (Ardea alba) doen het de laatste jaren zeer goed.
Het is een soort die echt in opmars is en wordt qua voorkomen in
onze streek stilaan een gewone verschijning. Dit bleek nogmaals
tijdens deze periode. Op veel plaatsen in de regio werd de soort
opgemerkt. Op enkele plaatsen in de regio werden solitaire of enkele
Ooievaars (Ciconia ciconia) waargenomen. De eerste exn. die
terugkwamen van hun winterverblijf, vlogen eind februari over de
regio.
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Op 20 december was een leuke groep van 23 Kleine Zwanen (Cygnus
bewickii) aanwezig bij de Marijnenvennen in Kaltmhout. Van 15 tot
19 feb. waren ook max. 4 exn. aanwezig op een weiland tussen
Wuustwezel en Wuustwezel-Gooreind. Op datzelfde weiland
pleisterde een groep van max. 10 Wilde Zwanen (Cygnus cygnus) van
15 tot tenminste 26 feb.! Toendarietgans (Anser serrirostris) was een
vrij talrijke verschijning in de regio. Op verschillende weilanden in de
regio werden groepen waargenomen. Een max. van 700 exn. werd
geteld in Wuustwezel. Ook in Hopmeer werden 500 exn. of meer
geteld. Opmerkelijk was weer de aanwezigheid van enkele Kleine
Rietganzen (Anser brachyrhynchus) tijdens deze winter. In Hopmeer,
Essen-Hoek en in Wuustwezel werden in januari en feb. enkele
exemplaren waargenomen. Kolganzen (Anser albifrons) werden
redelijk veel waargenomen in de regio. Op diverse weilanden werd
deze soort aangetroffen. In Hopmeer werd een maximum van 2500
exn. opgetekend. Ook Grauwe Gans (Anser anser) was goed
vertegenwoordigd in de streek. Het ging wel steeds om kleinere
aantallen. Het maximum dat werd geteld bedroeg 290 exn.
De grootste aantallen Smienten (Anas penelope) werden geteld in
Hopmeer en op het Stappersven in de Kalmthoutse Heide. Op dit
laatste ven was een mooie groep aanwezig van ongeveer 200 exn.
Krakeenden (Anas strepera) waren dagelijks te zien in de regio, doch
meer in kleinere aantallen. In de Maatjes werd een maximum
opgetekend van een 40-tal exemplaren. Wintertalingen (Anas
crecca) werden veelvuldig waargenomen, vooral op enkele
heidevennen in de Kalmthoutse Heide waren ze heel talrijk. Op het
Stappersven werd een mooi maximum aantal van 242 exn. geteld.
Pijlstaarten (Anas acuta) werden op verschillende heidevennen en
ook enkele andere waterpartijen in de regio waargenomen, meestal
in kleine groepjes. De grotere aantallen zaten enkel op het
Stappersven, hier verbleven eind dec. 86 exn. Slobeenden (Ana
sclypeata) waren op een aantal plaatsen heel de winter aan te
treffen, doch steeds in kleine aantallen. Ook Tafeleend (Aythya
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ferina) was in kleine aantallen aanwezig, zo goed als alle
waarnemingen van deze soort gebeurden zoals traditioneel op het
Stappersven. Brilduiker (Bucephala clangula) was de hele periode
aanwezig. De meeste waarnemingen gebeurden op verschillende
vennen van de Kalmthoutse Heide maar ook op het Groot Schietveld
werden enkele exn. waargenomen. Waarnemingen van Nonnetje
(Mergellus albellus) zijn schaars in de Noorderkempen. Toch werd op
28 jan. een wijfje waargenomen bij de Nol en op 20 feb. was een
wijfje aanwezig op het Stappersven. Ook waarnemingen van Grote
Zaagbek (Mergus merganser) zijn vrij zeldzaam. Op 18 febr. vloog
een mannetje over het Groot Schietveld.
Reeds op 18 feb. joeg een vroeg wijfje Bruine Kiekendief (Circus
aeruginosus) over de Wezelse Heide. Blauwe Kiekendief (Circus
cyaneus) was zoals traditioneel weer vrij goed vertegenwoordigd in
zijn overwinteringsgebieden. Zowel in de Maatjes, de Kalmthoutse
Heide en het Groot Schietveld werden geregeld enkele exn.
waargenomen. Slechtvalk (Falco peregrinus) wordt stilaan ook een
gewone gast in de regio. Deze winter werd deze soort bijna dagelijks
aangetroffen en er kwamen meldingen uit zeer veel gebieden!
Er werden slechts enkele groepjes Patrijzen (Perdrix perdrix)
waargenomen. De 3 Kraanvogels (Grus grus) die in het najaar in de
Kalmthoutse Heide bleven rondhangen werden daar nog tot
tenminste eind januari opgemerkt. De 4 dec. vlogen er 17
Goudplevieren (Pluvialis apricaria) over Wuustwezel. Dit was
meteen ook de enige waarneming van deze soort, maar de meeste
waarnemingen van pleisterende groepen gebeuren dan ook in het
vroege voorjaar. Op enkele plaatsen werden deze winter Bokjes
(Lymnocryptes minimus) gemeld. Tijdens de periode met vorst en
sneeuwval werden ook enkele exemplaren aangetroffen langs beken
waar nog open water was. Watersnip (Gallinago gallinago) was
daarentegen een talrijkere gast. Op het Groot Schietveld werd een
groep van een 50-tal exn. waargenomen. Deze winterperiode
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werden weer heel wat Houtsnippen (Scolopax
waargenomen of opgestoten (tot zelfs in enkele tuinen).

rusticola)

Enkele Ransuilen (Asio otus) werden aangetroffen op een slaapplaats
in de Kalmthoutse Heide. Van de prachtige IJsvogel (Alcedo atthis)
kwamen slechts enkele meldingen binnen. Er was ook een
waarneming van een dood ex., maar tijdens de afgelopen strenge
vorstperiode zullen er waarschijnlijk wel meer exn. gesneuveld zijn.
Vooral in de grotere bosgebieden werd geregeld de imposante
Zwarte Specht (Dryocopus martius) waargenomen of gehoord.
Kleine Bonte Specht (Dendrocopos minor) doet het vrij goed in de
regio, er werden heel wat meldingen binnen van deze soort.
Enkele Boomleeuweriken (Lullula arborea) werden al in januari
waargenomen. De eerste exn. kwamen half febr. terug in hun
broedgebied aan. Op 11 dec. waren nog steeds 2 Roodborsttapuiten
(Saxicola rubicola) aanwezig in de Kalmthoutse Heide. Daarna
werden geen waarnemingen meer verricht. Opmerkelijk was de
waarneming van een roepende Tjijftjaf (Phylloscopus collybita) op 23
jan. op het Klein Schietveld. Klapekster (Lanius excubitor) was weer
redelijk goed vertegenwoordigd in de verschillende heidegebieden
van de regio. Zowel op het Groot Schietveld, het Klein Schietveld en
in de Kalmthoutse Heide werden bijna dagelijks enkele exn.
waargenomen. Op enkele plaatsen werden groepjes foeragerende
Putters (Carduelis carduelis) waargenomen. In de Kalmthoutse Heide
werden af en toe enkele Goudvinken (Pyrrhula pyrrhula)
waargenomen. Ook in Essen-Centrum en op het Klein Schietveld
werden enkele exn. gemeld. Zowel bij de Marijnenvennnen nabij de
Maatjes als in de Kalmthoutse Heide werd een Geelgors (Emberiza
citrinella) aangetroffen. Vroeger een algemene verschijning in de
regio, maar nu een echte zeldzaamheid geworden.

De Korhaan nr. 2 / april 2012

Pagina 59

Waarnemingen van ontsnapte of verwilderde soorten:
Op 22 januari werd een Indische gans (Anser indicus) waargenomen
in de Kalmthoutse Heide. Canadese Ganzen (Branta canadensis) zeer
talrijk aanwezig. Op verschillende plaatsen werden meer dan 300
exn. geteld. Begin januari waren er bij de Maatjes ook 3 Kleine
Canadese Ganzen (Branta hutchinsii). Op enkele plaatsen werden
kleine groepjes Brandganzen (Branta leucopsisi) waargenomen. Deze
soort overwintert in grote aantallen in Nederland, maar in onze
streek is de wilde herkomst van deze soort zeer twijfelachtig.
Nijlgans (Alopochen aegyptiaca) zit duidelijk in de lift. In de Wezelse
Heide werden niet minder dan 162 exn. geteld! Tijdens de
vorstperiode verbleven er een 8-tal op de Kleine Aa te Essen-Wildert.
Op 18 feb. waren 2 Mandarijneenden (Aix galericulata)
waargenomen op het Klein Schietveld.
Een volledig overzicht van alle waarnemingen en waarnemers kan je
raadplegen op www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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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
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