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Woordje van de voorzitter
In tegenstelling tot voorgaande jaren plannen we deze zomer tal van
activiteiten. Landschap en tuin staan daarbij in the picture.
De Gierzwaluwwandeling belicht het “dorp”. Tijdens de
Nachtvlindernachten hebben we aandacht voor de “tuin”. De
wandelingen langs de Kleine Aa hebben aandacht voor het
“landbouwgebied” en tijdens de zomerse beheersdagen staat een
schitterend “natuurreservaat” centraal.
Ik nodig iedereen uit om deel te nemen.
Verder wil ik graag twee bijzondere activiteiten nader toelichten.
Onze viering van ’60 jaar Noorderkempen’ op 9 september moet
zeker aangestipt staan op je kalender … schrijf in, wandel mee, vier
en geniet mee. Dankzij de inzet van tal van medewerkers van
Noorderkempen werd een grote hoeveelheid kennis over onze regio
verzameld en verspreid onder de leden. Natuurstudie,
Natuureducatie, Natuurbeheer en Natuurbeleid staan hoog
aangeschreven in onze werking. Biodiversiteitslijsten worden
opgesteld; onder leiding van deskundige gidsen verkennen we mooie
stukken natuur, verschillende reservaten worden degelijk beheerd en
via verschillende raden proberen we onze visie kenbaar te maken bij
De Korhaan nr. 3 / juli 2012

Pagina 2

de plaatselijke beleidsmensen. Deze werking willen we zeker
benadrukken op onze viering. Deelnemen is dus de boodschap!
De actie “Red de Hei” is mede dankzij de inzet van de gemeente
Kalmthout, verscheidene sponsors en giften uitgegroeid tot een zéér
groot succes; meer dan €50.000 werd ondertussen verzameld.
Op zondag 23 september willen we dat, i.s.m. met de gemeente
Kalmthout, ANB, Oxfam en het Aangespannen paard, aan iedereen
laten zien. Wat werd er met die giften al gerealiseerd of wat moet
nog gebeuren. Vanop verschillende vertrekplaatsen aan de
Kalmthoutse Heide krijg je de mogelijkheid het gebied te voet te
verkennen. Bij infostands krijg je meer info. Zeker een aanrader om
met het ganse gezin, vrienden en kennissen deel te nemen.
Wat houd je tegen?
En tot slot wens ik iedereen nog veel leesplezier in “De Korhaan” en
een deugddoende vakantie … thuis, in eigen streek of ver weg.
Joris Pinseel

Vera Warmoeskerken
Schooldreef, 2
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.51.41
CDV nr. 26956
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Paddenstoelencursus 2012
Door het grote succes van de vorige paddenstoelencursussen richten
we ook dit jaar terug een lessenreeks in.
De cursus bestaat uit 4 praktijklessen in open lucht. De lessen gaan
door onder leiding van Wim Verachtert 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.
Wie deelneemt stort 14 euro op rekening BE59 0000 4153 8026 van
Natuurpunt Noorderkempen, Schanker 12 te 2910 Essen.

15 september 2012 14u00 Paddenstoelencursus - les 1
Parking Kiekenhoeve,
Moerkantsebaan, Essen
22 september 2012 14u00 Paddenstoelencursus - les 2
"De Ster", Verbindingsstraat,
Kalmthout
13 oktober 2012 14u00 Paddenstoelencursus - les 3
Parking Kiekenhoeve,
Moerkantsebaan, Essen
27 oktober 2012 14u00 Paddenstoelencursus - les 4
"De Ster", Verbindingsstraat,
Kalmthout
Meer info bij Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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Vogelcursus 2012
Dit najaar richten we een nieuwe vogelcursus in. Deze keer slechts 4
lessen: 3 theorielessen en 1 praktijkles.
We leggen deze keer vooral de nadruk op de ‘watervogels’ en
‘steltlopers”. Deze vaak indrukwekkende soorten kunnen we
frequent
waarnemen in
onze
omgeving. De
laatste
Noorderkempenuitstap van 2012 kadert perfect in deze cursus en is
dan ook in deze lessenreeks opgenomen.
De theorielessen gaan telkens door op een donderdagavond in NEC
“De Vroente”, Putsesteenweg 129 te Kalmthout.
Aanvang 20u00. Einde omstreeks 22u00. Er is een pauze voorzien.
Wie deelneemt stort 25 euro op rekening BE59 0000 4153 8026 van
Natuurpunt Noorderkempen, Schanker 12 te 2910 Essen m.v.v. naam
van de deelnemer(s).

15 november 2012 20u00 Vogelcursus - les 1
22u00
22 november 2012 20u00
22u00
29 november 2012 20u00
22u00
9 december 2012 7u30
18u30

NEC De Vroente, Putsesteenweg
129, Kalmthout
Vogelcursus - les 2
NEC De Vroente, Putsesteenweg
129, Kalmthout
Vogelcursus - les 3
NEC De Vroente, Putsesteenweg
129, Kalmthout
Damme & Uitkerkse Polders
Parking Heuvelhal, Kapelstraat,
Essen-Centrum

Meer info bij Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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30 juni 2012

8u00
12u00

Spijkerbroekje
“Beheerswerken ”
Parking Spijkerbroekje, Spijker, Essen

Natuurgebiedjes, hoe klein ook, moeten op regelmatige momenten
even onder handen genomen worden. 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

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 heeft doorstaan.
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
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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 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

20u00

22u00

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

Naar jaarlijkse traditie wandelen we ook dit jaar weer door het
centrum van Essen om te genieten van de avondlijke vlucht van de
Gierzwaluw. Deze unieke vogel kunnen we gelukkig nog in een
behoorlijk aantal waarnemen in de dorpskom. Een aanrader. Deze
wandeling gaat in samenwerking met Cultuurraad Essen en het 11juli Comité van VZW Kobie.
Meebrengen: aangepaste kledij, verrekijker, …
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids voor 4 juli.

@

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

9u00

Stappersven
“Beheerswerken - maaien”

Parking Zuid, Verbindingsstraat,
15u30 Kalmthout

Tijdens de zomermaanden zullen een aantal stukjes worden gemaaid
zodat de oorspronkelijke heidebegroeiing terug kansen krijgt om zich
te ontwikkelen.
Wie wenst mee te werken, neemt best eerst contact op met de
conservator.

@

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

7 juli 2012

21u30

4de Noorderkempen
Nachtvlindernacht

Raymond & Vera Laenen-Dieperink
01u00 (IJzerenwegstraat 32, Kalmthout)

Tijdens de zomernachten fladderen tal van nachtvlinders rond in
tuinen. We laten deze avond de natuurliefhebber kennismaken met
de nachtvlinders in een tuin in Kalmthout.
Meebrengen: determinatiegids, loep, een trui kan nuttig zijn.
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 1 juli 2012

@

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

We verzamelen bij het bankje gewijd aan de dichteres Rose Gronon.
Het huis er precies achter heet ‘Kraaiendonk’, ooit de residentie van
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de in Achterbroek geboren Essense schoolmeester Alfons Tireliren,
die zich naast het lesgeven verdienstelijk heeft gemaakt door het
schrijven en uitvoeren van theaterstukken. Verder was Tireliren een
gedreven heemkundige. Hij tekende tal van verhalen op uit de mond
van mensen die in de buurt geleefd en gewerkt hebben. Ook legde
hij met het verzamelen van voertuigen de grondslag van wat later
zou uitgroeien tot het Karrenmuseum.
We stappen het Rose Grononpad op. Veel verkeer is er niet, maar er
kunnen fietsers en ook auto's komen, dus niet alleen letten op de
fraaie vegetatie, de vogels en de hazen, maar ook op de eigen
veiligheid.
Meebrengen: aangepaste kledij en laarzen bij regenweer. Een
verrekijker kan nuttig zijn.
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 10 juli 2012

@

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)

We laten deze avond de geïnteresseerde natuurliefhebber
kennismaken met de nachtvlinders in een tuin in Essen-Wildert.
Meebrengen: determinatiegids, loep, een trui kan nuttig zijn.
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 15 juli 2012

@

Inlichtingen: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)
joris.pinseel@fulladsl.be
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4 augustus 2012

9u00
15u30

Stappersven
“Beheerswerken - maaien”
Parking Zuid, Verbindingsstraat,
Kalmthout

Tijdens de zomermaanden maaien een aantal stukjes zodat de
oorspronkelijke heidebegroeiing terug kansen krijgt om zich te
ontwikkelen. Wie wenst mee te werken, neemt best eerst contact op
met de conservator.

@

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

4 augustus 2012
5 augustus 2012

8u00

18u00

Vlinders in de tuin
“Telweekend”
In elke Natuurpunt-tuin in
Essen & Kalmthout

www.natuurpunt.be

17 augustus 2012

21u00

6de Noorderkempen
Nachtvlindernacht

Huize Karel & Jet Peeters-Van Loon
00u30 Dreveneind 26 (Essen-Horendonk)

We laten deze avond de geïnteresseerde natuurliefhebber
kennismaken met de nachtvlinders in een tuin in Essen-Horendonk.
Meebrengen: determinatiegids en loep. Een trui kan nuttig zijn.
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 15 augustus 2012
@

joris.pinseel@fulladsl.be
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1 september 2012

9u00

Stappersven
“Beheerswerken”

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

Tijdens de herfst- en wintermaanden hernemen we het beheer van
de afgelopen wintermaanden: verwijderen van Amerikaanse
vogelkers en andere exoten, verbrande percelen aanpakken, …
Wie wenst mee te werken, neemt best eerst contact op met …

@

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

2 september 2012

9u00

Kalmthoutse Heide
“Bivrakens Dag”

Trektelpost Muggepiske
15u30 Verbindingsstraat, Kalmthout

Tijdens het najaar trekken enorme aantallen vogels terug naar hun
overwinteringsgebieden. Ook roofvogels ondernemen die tocht.
Vanop de trektelpost speuren we de lucht af op zoek naar
overtrekkende vogels.
Meebrengen: verrekijker, lunchpakket en voldoende drank.
Aangepaste kledij. Een klein stoetje kan nuttig zijn.
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 31 augustus 2012

@

Inlichtingen: Herman Jacobs
herman.jacobs@skynet.be
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2 september 2012

10u00

Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”

Parking “Beekdal”
12u00 Over d’Aa, Essen-Centrum


@

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

2 september 2012

13u00

Kalmthoutse Heide
"Sprinkhanen"

Parking NEC “De Vroente”,
16u00 Putsesteenweg 129, Kalmthout

Het is al lang geleden dat we op zoek gingen naar Sprinkhanen. Twee
jonge lokale Sprinkhanenliefhebbers nemen ons mee naar de heide
om zoveel mogelijk Sprinkhanensoorten te zoeken en op naam te
brengen. Sprinkhanen zijn een goed toegankelijke groep om te
inventariseren.
De excursie wordt een indicator om de interesse bij de mensen te
meten om volgend jaar eventueel een cursus te organiseren rond die
diergroep.
Meebrengen: Stevige wandelschoenen,
determinatiegidsen.
Aanwezigheid melden voor 30 augustus 2012

@

aangepaste

Inlichtingen: Igor Vandamme (GSM 0473/23 19 60)
igor.vandamme@skynet.be
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kledij,

9 september 2012

15u00

60 jaar Noorderkempen
“Wandeling en BBQ”

Parking De Kievit
21u00 Korte Heuvelstraat, Kalmthout
Deelname: €10 (op voorhand betalen)

Onze vereniging bestaat dit jaar 60 jaar en dat willen we vieren. De
start van dit feestjaar werd gegeven op onze jaarlijkse Ledenavond in
januari. Tijdens de afgelopen maanden stonden tal van activiteiten
gepland waarbij we opvallend veel deelnemers mochten
verwelkomen. Hopelijk is deze activiteit ook een voltreffer. We
starten met een wandeling in de Kalmthoutse Heide; een gebied dat
onze afdeling al 60 jaar nauw aan het hart ligt.
Omstreeks 17.00 u. worden we verwacht voor een BBQ in één van de
zalen van “De Kievit”. Daarop aansluitend volgt een kort officieel
gedeelte gevolgd door een overzicht van de geschiedenis van
Noorderkempen. We sluiten de avond af met een gezellig samenzijn,
een lekker glas, een fijne babbel … in de traditie onze afdeling eigen.
Deelname: €10 euro (gelieve voor 1 september te betalen 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

@

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

22 september 2012

8u30

Lisseven
“Beheerswerken”

Parkeren langs Lissevenstraat
12u00 Kalmthout-Nieuwmoer


@

Inlichtingen: Igor Vandamme (GSM 0473/23 19 60)
igor.vandamme@skynet.be
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23 september 2012

10u00

Kalmthoutse Heide
"Dag van de Hei”

Parking Zuid, Verbindingsstraat
of
17u00 NEC De Vroente’ Putsesteenweg

De actie ‘Red de Hei’, opgestart na de felle brand van 2011, was een
groot succes. Om iedereen te laten kennismaken met de wijze
waarop de Kalmthoutse Heide beheerd zal worden om het herstel te
bevorderen, nodigen we natuurliefhebbers en wandelaars uit om
deel te nemen aan deze wandeldag. In kleine groepjes o.l.v. een gids
trekken we naar enkele getroffen delen.
Infostands, wandelingen, een zoektocht en een drankgelegenheid
zorgen voor de nodige sfeer.

@

Inlichtingen: Igor Vandamme (GSM 0473/23 19 60)
igor.vandamme@skynet.be

29 september 2012

8u30

Spijkerbroekje
“Maaibeheer”

Parking Spijkerbroekje, Spijker,
12u00 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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6 oktober 2012

Stappersven
“Beheerswerken”

9u00

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

7 oktober 2012

Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”

10u00

Bank van Rose Gronon, Zandstraat
12u00 Essen – Wildert

12 oktober 2012

20u00

7de Noorderkempen
Nachtvlindernacht

Huize Frans en Maria Vorsselmans-Elst
23u30 Heiken 89 te Kalmthout-Achterbroek

16 oktober 2012

19u30

Voordracht
“Weetjes en verhalen over
bomen”

Parking NEC “De Vroente”,
21u30 Putsesteenweg 129, Kalmthout

21 oktober 2012

13u30

Domein Boterbergen
“Landschapsrelicten”

Samenkomst aan Wandelknooppunt 63
Kruispunt Huybergsebaan x Nolsebaan
(16u30) Essen – Wildert
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Over straatliefde en straatgrassen
Het verschil tussen een kleine liefde en een straatliefde is wellicht
van zuiver poëtische aard. Het verschil tussen klein liefdegras
(Eragrostis minor) en straatliefdegras (E. pilosa) is gelukkig voor de
botanicus een stuk tastbaarder: het zit hem in een stel haartjes. Bij
het straatliefdegras beperkt de beharing zich tot een rijtje op de
overgang tussen blad en bladschede en enkele lange haren net
daarboven, terwijl het klein liefdegras van een sterk behaarde
schede voorzien is. De bladrand van deze laatste is ook nog eens
bezaaid met wrattige kliertjes.
‘Liefdegras’: de naam intrigeert me al sinds mijn eerste kennismaking
met dit straatgrasje. De wetenschappelijke naam is afkomstig van
Carl Linneaus en bevat de twee klassieke stammen ‘eros’ en
‘agrostis’, wat respectievelijk verwijst naar de ‘God van de Liefde’ en
naar gras. Maar om welke reden heeft hij ooit een onopvallend
grasje geassocieerd met de meest dwingende aller menselijke
emoties?
Karel De Waele, vriend en uitstekend botanist uit de Vlaamse
Ardennen, meende het antwoord hierop ontdekt te hebben tesamen
met zijn eerste kennismaking met klein liefdegras, ergens langs de
N43, tussen de kasseien van de pechstrook tegenover een
neonverlichte bar… Maar mij blijft het een raadsel. In die buurten
kom ik namelijk niet. Overigens, indien de hierboven gesuggereerde
associatie steek houdt, wat moeten we dan denken van het
straatliefdegras dat vlak bij de bibliotheek van Essen-Wildert tussen
de straatstenen opschiet? Maar anderzijds: er groeit ook klein
liefdegras bij het station van Essen en Kalmthout. Een station, toch
De Korhaan nr. 3 / juli 2012

Pagina 16

een plek bij uitstek waar ‘geliefden’ afscheid nemen of elkaar
verwelkomen. U begrijpt het, beste lezer, botanie is een boeiende
bezigheid.
Het meest voorkomende grasje tussen de spleten van stoeptegels,
betonstroken en kasseien is ons inheemse straatgras (Poa annua).
Straatgras komt echter in zowat elk pioniersmilieu voor. Het kan
gerust zonder beton. In een vaak belopen grasveld kan het ook
decennia lang stand houden. Hetzelfde geldt voor diverse andere
inlandse grassen die af en toe door de aandrang bekropen worden
om hun geluk tussen de straatstenen te beproeven: kruipertje
(Hordeum murinum), Engels raaigras (Lolium perenne), rood
zwenkgras (Festuca rubra), rietzwenkgras (F. arundinacea) of
fioringras (Agrostis stolonifera) zijn hier voorbeelden van. Eigenlijk
voelen ze zich beter thuis in de volle grond.
Gewoon langbaardgras (Vulpia myuros) daarentegen, heeft een
goeie reden om zich tussen beton te vestigen: de warmte. Deze
warmteminnende soort vinden we van nature op open zonnige
plaatsen, even vaak op zandgronden als op steenslag. Beton houdt
de warmte vast, vandaar dat we gewoon langbaardgras in onze
steden als straatgrasje kunnen ontmoeten. Tijdens een warm en
droog voorjaar duikt het op meer plaatsen op dan tijdens een nat en
koud voorjaar. Als er pas omgewoelde gronden beschikbaar zijn, dan
doet het gewoon langbaardgras daar ook zijn voordeel mee.
Soorten die al langer in onze contreien groeien dan er botanici
rondlopen om hun verschijning te registreren, beschouwen we als
“inheems”. Als we daarentegen een soort als het ware hebben zien
binnenglippen, spreken we van een “exoot”. Sommige komen ons
land binnen met ingevoerd graan, met wol of katoen, tussen
groentenzaden of als vogelzaad. Of ze kleven simpelweg aan de
wielen van vrachtwagens of de dekzeilen van containers. De plekken
waar ze voor het eerst waargenomen worden, bevinden zich vrijwel
altijd in de buurt van industriezones, snelwegen, bevaarbare
waterlopen of spoorwegen.
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Van sommige soorten is het moeilijk om nog te achterhalen waar ze
vandaan komen. Straatliefdegras komt in alle werelddelen voor. Het
is een kosmopoliet die mogelijk zijn oorsprong in India en Pakistan
heeft. Klein liefdegras werd voor het eerst in ons land geregistreerd
in de achttiende eeuw. Het is inheems in China. Misschien wordt het
daar vaak aangetroffen nabij traditionele ‘bloemenhuizen’?
Harig vingergras (Digitaria sanguinalis) is wellicht afkomstig uit
Midden-Europa maar is al heel lang ingeburgerd in onze streken. Ook
deze soort houdt van warmte en vestigt zich vaak tussen onze
straatstenen. Langs een aantal wegbermen van onze regio, komt het
harig vingergras massaal voor. Het groeit hier ook veel als onkruid
tussen de maïs. Maar zodra de grond lemiger en zwaarder wordt,
verdwijnt het al snel uit de akker. Harig vingergras draait al vele
decennia mee in de carrousel van zich jaarlijks uitzaaien, groeien,
bloeien en opnieuw zaad vormen. Net als de twee liefdesgrasjes is
het dus al lang ingeburgerd.
Van inburgering is er pas sprake als een soort zijn levenscyclus
meerdere jaren na elkaar ter plaatse kan volbrengen. Kanariegras
(Phalaris canariensis) bv, duikt hier en daar op waar vogelkooien
gereinigd worden of waar door een andere reden een restje zaad
toevallig op een vruchtbaar plekje terecht komt. Maar zich echt
inburgeren doet deze soort niet. Het vormt geen zaad dat onze
winters systematisch overleeft om in het volgend voorjaar opnieuw
tot een populatie uit te groeien.
Hetzelfde geldt voor enkele spectaculair grote grassen die in de
zomers van 2010 & 2011 konden bewonderd worden: pluimgierst
(Panicum miliaceum) en trosgierst (Setaria italica). Ze kiemen uit
toevallig gemorst zaad en ze verdwijnen weer, tot er het volgend jaar
even toevallig opnieuw ergens zaad terecht komt op een goed
moment op een geschikte plaats.
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Kale gierst (Panicum dichotomiflorum) is een ander adventief die
moeilijk vaste voet aan de grond krijgt. Het is echter niet uitgesloten
dat de kale gierst aan zijn inburgering is begonnen. Kale gierst duikt
alsmaar meer op in de randen van maïsvelden.
Trosgierst is een neefje van de groene naaldaar (Setaria viridis) en de
kransnaaldaar (S. verticillatum). Het geslacht naaldaar kent 110
soorten die hoofdzakelijk in warme en tropische streken voorkomen.
De groene en de kransnaaldaar zijn van oorsprong Europees, maar
Vlaanderen behoort tot de koude noordrand van hun
verspreidingsgebied. Ze zijn echter al heel lang ingeburgerd op
warme, droge standplaatsen. Een vierde vertegenwoordiger van dit
geslacht, de geelrode naaldaar (S. pumila) zou oorspronkelijk
afkomstig zijn uit Micronesië, een eilandengroep in de Stille Oceaan.
Het ontkiemt, groeit en bloeit langs onze gewestwegen, in
akkerranden en op tal van plaatsen waar het een jaar voordien niet
of nauwelijks werd gezien.
Maar laat ons nog even terugkeren naar de echte straatgrassen, de
soorten die zich beperken tot de kieren tussen beton en stenen.
Klein liefdegras en straatliefdegras worden frequent gevonden in de
regio. Een derde soort die op het eerste zicht qua groeivorm op de
liefdesgrasjes lijkt is kransgras (Polypogon viridis). Deze kan bv. in
Gent in de buurt van het Sint-Pietersstation gevonden worden.
Intussen is de borstelwagen er overheen gegaan en kunnen we
alleen maar afwachten of het kransgras er de komende jaren
opnieuw opduikt. Kransgras werd nog niet in onze regio opgemerkt.
Er moeten echter veel meer standplaatsen zijn van deze drie soorten.
Het gaat nu eenmaal om kleine, onopvallende grasjes die niet zonder
een sterke loep op naam kunnen gebracht worden. Bovendien
groeien ze in de regel op voor botanici onaantrekkelijke plaatsen.
Zoals al vermeld zijn heel wat van onze straatgrassen uit warmere
regio’s afkomstig. Het kanariegras komt bv. uit het MiddellandseZeegebied overgewaaid, trosgierst en pluimgierst uit Midden-Azië.
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Kransgras komt uit Midden- en Noord-Amerika en voelde zich al
langer thuis in Zuid-Europa en op de Britse kanaaleilanden Guernsey
en Jersey. Bij ons is het een vrij recente aanwinst. Klein liefdegras
komt uit China; de geelrode naaldaar uit de Stille Oceaan. Het is
logisch dat deze soorten in ons relatief koude landje een voorkeur
hebben voor het stadsmilieu dat voor een warmer microklimaat
garant staat.
Het feit dat sommige van deze soorten zich hier kunnen inburgeren,
kan te wijten zijn aan het opwarmen van ons klimaat. Een mooi
voorbeeld van dit principe is de zeewolfsmelk (Euphorbia paralias).
Deze Mediterrane soort, rukte in de jaren ’80-‘90 gestaag op via de
Franse kusten om uiteindelijk zijn areaal met de Belgische kust uit te
breiden. Maar tijdens het inburgeringproces speelt er
hoogstwaarschijnlijk nog een tweede factor mee, namelijk de
genetische variatie. Jaar na jaar overleven en kiemen die zaden die
het best zijn aangepast aan het nieuwe klimaat waarin ze zijn terecht
gekomen. Zo ontstaan er langzaam maar zeker populaties die
genetisch zijn aangepast aan hun nieuwe milieu. In de
plantenecologie spreken we in dit geval van ‘ecotypes’.
Wat mij betreft zijn ze hier welkom. Bij gebrek aan straatmadeliefjes
fleuren ze op hun bescheiden manier het uitzicht van onze kale
stoepen een beetje op.
P.S.: Mocht iemand weten waar Linnaeus zijn inspiratie vandaan
haalde voor de naam Eragrostis, laat het me gerust weten. Ik gok op
een Chinese volksnaam, verbonden met een of ander oud gebruik.
Henk Coudenys (basistekst) en Joris Pinseel (aanpassingen naar onze regio)
Met dank overgenomen uit Meander, tijdschrift van Natuurpunt
Vlaamse Ardennen plus.
Enkele kaartjes van de Noorderkempen met het verspreidingsbeeld
a.d.h.v. gegevens vanaf 1984 tot 2011.
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Periode 1984-2011
Gewoon langbaardgras

Periode 1984-2011
Klein liefdegras
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Beheerswerken, beheerswerken, beheerswerken!!!
Een woord dat we telkens opnieuw in “De Korhaan” zien verschijnen.
Om alle noeste, stille en soepslurpende werkers een hart onder de
riem te steken heb ik deze mooie tekening uit de oude doos gehaald.

44 Jaar geleden hielden we als leden van de BJN, voorloper van de
huidige JNM reeds een werkkamp op de Kalmthoutse Heide. We
kwamen daarvoor helemaal uit West-Vlaanderen. Ons werk bestond
uit kappen of uitrukken van boomopslag. Dit stootte mij erg tegen de
borst, want ik had gekozen voor een natuurbeschermingswerkkamp
en niet voor natuurvernieling! Het begrip biotoopbescherming drong
toen maar moeilijk tot mij door. Als ik mij goed herinner trokken we
alleen maar ten aanval tegen vliegdennetjes en berken. Was de
vogelkers destijds nog geen bedreiging in Kalmthout? Toen al kwam
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deze, nu verdoemde struik, voor in de Brugse bossen, waar we,
samen met de vogels, gretig van de kersjes snoepten.
De bijgevoegde tekening (cartoon) is van de hand van Karel De Smet
uit Roeselare, een jonge werkkampdeelnemer. De afgebeelde
personen zijn herkenbaar. De fotograaf is Karel Janssens,
heidekenner, die een reportage kwam maken voor een Antwerpse
krant. In oktober 2001 liep er een mooie natuurfoto- tentoonstelling
van Karel Janssens in De Vroente.
Op 9 augustus 1968 noteerde ik als waarnemingen op de Putse
Moer: slobeend, bergeend, wilde eend, meerkoet en dodaars. De
laatste jaren zie ik veel minder vogels op dit ven.
Op zondag 11 augustus 1968 schreef ik: “zeer veel volk, weinig
gezien.” Ook toen reeds was het ‘s zondags druk op de Kalmthoutse
heide. De mensen zaten te zonnen in de duinen en lieten er hun afval
achter. Onder de lens van Karel Janssens hielden we een zeer
opvallende opruimactie tussen de zonnekloppers, wat ons niet in
dank werd afgenomen.
Je ziet maar, “niets nieuws onder de zon”.
Zwerfvuil is van alle tijden en werken ook!
Vera Dieperinck

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

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal
De Korhaan
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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.
Deel 5 : Heide
Als je aan een heidelandschap denkt, denk je meestal aan een
complex landschap met heidevlakten, stuivende duinen, stille
vennen, zandwegen en dit alles omzoomd door donkere
naaldbossen. Dit is een landschappelijke inhoud van heide. Maar
heide heeft ook een wetenschappelijke betekenis. Het gaat dan om
de formatie waarin altijdgroene dwergstruiken een aspect-bepalende
rol spelen en dominant zijn. Bomen en grotere struiken zijn er
schaars. De dwergstruiken behoren in onze streken meestal tot de
heidefamilie met struikhei en gewone dophei als meest algemene
soorten.
De grootste oppervlakte heide vinden we in de provincies Antwerpen
en Limburg. Voor ons zijn de Kalmthoutse Heide en de militaire
domeinen als het Groot Schietveld de bekendste gebieden.
Onze heidegronden zijn cultuurlandschappen, die ontstaan zijn door
landbouwtechnieken. De landbouw onttrok op verschillende
manieren een belangrijk deel van zijn noodzakelijke mineralen en
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nutriënten uit de heide. Het eeuwenlange zeer intensieve gebruik en
overexploitatie van de heide verhinderde dat bos zich ontwikkelde of
dat de heidebegroeiing door andere vegetaties vervangen werd.
Behoud van de heide betekent dat je die landbouwtechnieken moet
nabootsen en er flink beheerd moet worden en aan verschillende
voorwaarden moet voldoen om waardevol te zijn.
• De eerste voorwaarde is de landschapsschaal. Heideterreinen
die voldoende groot zijn, met veel afwisseling, zoals bos,
graslanden, … zijn voorwaarden voor het voorkomen van
grote zoogdieren, zoals reeën, prooivogels die een
afwisselend landschap nodig hebben, vogels zoals de
nachtzwaluw die juist de overgangszone tussen bos en heide
preferen, …
• Ten tweede moet er voldoende afwisseling bestaan in heidevegetaties zelf: afwisseling tussen droge, vochtige of natte
heide, boomopslag en struweel, stuifduinen, …
• Tenslotte is er de heterogeniteit binnen een vegetatietype.
Het gaat om verschillen in soortensamenstelling en
verschillen in structuur en leeftijdsopbouw van de vegetatie.
Beheer van droge heide
Dit landschapstype is relatief
arm aan soorten. Op de
armste zandgronden vinden
we dikwijls enkel Struikhei
samen met soorten als
Bochtige
Smele
en
Pijpenstrootje. In oude
heide is de moslaag meestal
goed
ontwikkeld.
Op
plaatsen met een verdere
ontwikkeling
van
de
humuslaag, vinden we meestal Blauwe bosbes.
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Heide heeft meestal een cyclische successie. Door de ouderdom van
de Struikhei bijvoorbeeld, vallen die open, ontstaan er open plekken,
waardoor er terug kieming ontstaat. Maar met de huidige hoge
depositie van stikstof draait dit meestal anders uit. De heide vergrast.
Ook door de grote heidebranden is er vergrassing ontstaan.
Beheer van natte heide
In de lagere delen van de heide die gedomineerd worden door
Gewone dophei, bevindt het grondwater zich meestal binnen het
bereik van de wortels. Gewone Dophei groeit er samen met
Pijpenstrootje, Trekrus, enkele typische levermossen en
veenmossen. Beenbreek groeit er op plaatsen die tijden het
groeiseizoen permanent nat zijn, maar toch een goede doorluchting
kennen. Venige randzones van niet te zure vennen, de voet van een
duin waar water uitstroomt en dat grenst aan de natte heide, zijn
optimale standplaatsen. Op die plaatsen kunnen we dan ook
Orchissoorten vinden en Klokjesgentiaan.
De grootste bedreiging van de natte heidevegetatie is in de eerste
plaats de verdroging. Een daling van de grondwatertafel tezamen
met een verhoging van de waterpeilfluctuaties, zorgen voor het
verdwijnen van zeldzame soorten en kunnen zelfs zorgen dat de
begroeiing volledig veranderd naar Pijpenstrootjedominantie.
Plaggen is dan zelfs niet meer voldoende.
Als de waterhuishouding intact blijft kan dit vegetatietype enkele
decennia lang boomloos blijven, waar dan ook weinig tot geen
beheer nodig heeft.
Beheer van heide kan door middel van begrazing, plaggen, maaien en
kappen, of branden. Het is in ieder geval een beheersbehoeftig
biotoop, waar het tegengaan van de voedselverrijking de grootste
zorg is.

De Korhaan nr. 3 / juli 2012

Pagina 26

Toekomstplannen voor het Stappersven
Waar tot op heden droge heide relictmatig aanwezig was in het
Stappersven, zal na natuurherinrichting haar aandeel snel uitbreiden
via spontane ontwikkeling. Deze relicten situeren zich aan de randen
van het Stappersven, De Nol en Nolse Duinen. Ook op de boomheide
zullen vlekken droge heide een aanzienlijke plaats innemen.
De natte heide daarentegen biedt in het Stappersven de meeste
kansen voor uitbreiding. Voornamelijk De Nol en de westelijke rand
van het Stappersven worden gekenmerkt door een aanzienlijke
oppervlakte natte heide, maar wel van matige kwaliteit. Het
opwaarderen van de waterhuishouding is essentieel voor
natuurherstel van natte heide. Sterk vergraste natte heidegebieden
kunnen snel aan waarde winnen bij hydrologisch herstel en
bijkomend maaibeheer. Voornamelijk de noordzijde (meestal
plaatsen waar ze vroeger ontgonnen werd) biedt hiertoe de meeste
potenties. Het aandeel natte is bij de natuurherinrichting van het
grote centrale en oostelijke deel van de boomheide eveneens
belangrijk.
Igor Vandamme
Bronnen:
- Hermy M., De Blust G. & Slootmaeckers M. (red.) 2004.
Natuurbeheer. Uitg. Davidsfonds i.s.m. Argus vzw, Natuurpunt
vzw en het IN, Leuven. 452 p.
- Lambeets, K., 2010, Beheerplan Stappersven.
In volgende uitgave, Deel 6: Duinen, Stuifduinen en open zand
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Het kalfje
Exact een jaar geleden,
stond een Spaanse stier me naar het leven.
Het jaar daarvoor was niet veel beter
toen een koe zich voordeed als een alleseter.
Ik dacht ‘nu heb ik het ergste wel gehad’
maar daarin vergiste ik mij schromelijk
want geen ergere vijand op je pad
dan een moederdier met jongen, dodelijk!
Deze keer
geen weidefauna meer!
Om toch maar op veilig te spelen,
ging ik me in de Kalmthoutse Heide verdiepen,
zonder te weten dat daar ook bruingele
Gallowey-runderen rondliepen…
Op een zonnige dag in juli
kon ik ‘The call of nature’ niet meer weerstaan.
Vol goede moed en met een Sultana in de hand
trok ik met mijn rugzak door het mooie heideland.
Ik kuierde op mijn gemak over het wandelpad Duin
en keek verwonderd op naar een prachtig gevormde boomkruin.
Maar die peis en vree duurde niet voor lang,
want een snuivend geluid verstoorde de stilte.
Ik werd op slag doodsbang
en door mijn lichaam verspreidde zich een ijzige kilte.
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Dat geluid zou ik nooit vergeten,
al werd ik honderdentien
Wat ik wel kon vergeten,
naar de situatie gezien!
Langzaam sloeg ik mijn blik neer naar de grond,
maar geen mens had kunnen voorspellen,
wie er daar voor mij stond…
Mijn ergste nachtmerrie kwam tot leven
en het enige wat ik kon doen was beven.
Voor mij stonden de koe, de stier en ertussenin
kon ik nog net een piepklein hoofdje zien.
Het kalfje keek me verwonderd aan
en op zijn kopje kon ik al kleine hoorntjes zien staan.
Moeder en vader bekeken me schattend,
alsof ik een gevaar was voor hun kleine spruit
en mijn miserie samenvattend
maakte ik van angst een klaaglijk geluid.
Toen kwam het kalfje naar me toe
en fluisterde zachtjes in m’n oor
“Je hoeft niet bang te zijn van moeder koe
en vader stier, hoor!”
Gelukkige verjaardag!
© Sarah
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De Citroenvlinder, een buitenbeentje
Laten we maar beginnen met wat licht te werpen op de naam
‘citroenvlinder’. Maar het is duidelijk, er is niet veel licht nodig: de
vlinder kreeg die naam door de kleurovereenkomst van het mannetje
met de bekende vrucht. Het wijfje van haar kant kleurt flauw groen
naar het witte toe. De gelijkenis met de citroenkleur gaf overigens
inspiratie voor de naamgeving in verschillende talen zoals onder
meer: Zitronenfalter (DE), Citron (FR), Cedronella (IT), Limonera (ES),
Citronfjäril (SE), …
Er is meer: de citroenvlinder is erin geslaagd aan de oorsprong te
liggen van de algemene naam voor ‘vlinder’ in zowel Engeland
(butterfly) als Duitsland (Schmetterling). Onze verre voorouders in
die landen meenden dat heksen en feeën zich omtoverden tot
citroenvlinder en zo vermomd ’s nachts op rooftocht gingen in
boerderijen. De boterkleurige mannetjes werden ervan beschuldigd
boter te stelen en de roomkleurige wijfjes melk en room. In Engeland
werden ze daarom ‘butterfly’ gedoopt en in Duitsland, waar
Schmetten een naam is voor room, ‘Schmettenling’, later vervormd
tot Schmetterling. Overigens bestond ook in het Nederlandse
taalgebied de naam ‘botervlieg’ voor citroenvlinder.
We bekijken terloops ook even de wetenschappelijke naam
‘Gonepteryx rhamni’. Als we het wijfje al zouden kunnen verwarren
met andere witte vlinders, dan is de hoekige punt op het uiteinde
van de vleugels van beide geslachten een goed onderscheidend
kenmerk. Dit is precies waar ‘Gonepteryx’ naar verwijst. Gonia
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betekent immers hoek en pteron vleugel. Over rhamni zullen we het
even verder nog hebben.
Einde van de winter
Hij is er vroeg bij, de citroenvlinder. Al in februari, of soms zelfs
januari, komt het mannetje (tijdelijk) uit zijn schuilplaats om te gaan
paraderen langs een haag of een nog kale bosrand. Zijn vlucht is
onvoorspelbaar: op en neer, plotse wendingen, even het bos in, er
even gauw weer uit, opnieuw naar het beginpunt… Vroege, zotte
lentekriebels zijn het en wat anders zou dat kunnen betekenen dan
dat hij op zoek is naar een wijfje!
Maar die zijn voorlopig wel wijzer en blijven nog een tijdje in hun
schuilplaats. Ze weten dat ze hun eitjes niet vroeger mogen leggen
dan op het ogenblik dat de knoppen beginnen te zwellen of de jonge
blaadjes open komen van ofwel sporkehout (Frangula alnus vroeger
Rhamnus frangula), ofwel wegedoorn (Rhamnus catharticus). En hier
schiet ons het tweede deel van de wetenschappelijke naam te
binnen: ‘rhamni’.
Maar uiteindelijk verschijnt ook zij op het toneel. Al maanden heeft
ze op dat moment moeten wachten, maanden in de koude, regen,
sneeuw en stormen. En misschien dacht zij eerst nog een poos
onbezorgd te kunnen snoepen van de zoete nectar in de nog
schaarse bloemen maar daar komt niets van. Zodra ze zich vertoont
zit één van de hierboven paraderende mannetjes haar hardnekkig
achter de vleugels. Er begint een spel van zigzaggen, wentelen,
duikelen, acrobatisch achtervolgen tot wel 30m hoog, zo synchroon
als waren ze door een onzichtbare draad met elkaar verbonden.
Uiteindelijk daalt het wijfje neer en hangt zich ondersteboven aan
een takje, hierin gevolgd door het mannetje. Ze zitten innig dicht bij
elkaar maar kijken elkaar toch met de nek aan. ‘t Is een raar zicht
maar het moet toch best veel voldoening geven want ze kunnen zo
uren en zelfs dagen gekoppeld blijven waarbij het veelbesproken
‘geval’ ergens in de vorige eeuw van 17 dagen en 17 nachten nog
altijd over de vlindertongen rijdt.
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Eens dat avontuur achter de rug en in het bezit van een flinke
voorraad spermatozoïden is het nu zaak om genoeg energie op te
doen voor de constructie van haar eitjes. Ze laat dan ook geen enkele
bloem links liggen, vliegt van viooltje naar sleutelbloem, van hyacint
naar paardenbloem en geniet van hun kostbare en aansterkende
nectar. Het wordt stilaan tijd om die welbepaalde boom of struik op
te zoeken, sporkehout of wegedoorn zoals we al weten, waar ze haar
eitjes kwijt kan en waarop de minuscule jonge rupsjes, ongeveer 10
dagen later, zullen kunnen smullen van een weelde aan jonge, frisse
blaadjes. De eitjes zijn bleekgroen, net miniflesjes, en staan
kaarsrecht op een knop of blaadje.
Meester in camouflage
Peuzelen aan die jonge sporkehoutsalade doen de bladgroene
rupsjes, om begrijpelijke redenen, ’s nachts en aan de onderkant van
de blaadjes. Zouden ze het andersom doen, overdag en op de
bovenzijde, dan zou de eerste de beste koolmees een al te
gemakkelijk ontbijt vinden. Overdag schikken ze zich evenwijdig met
en juist naast de bladnerven, waardoor ze bijna onzichtbaar worden.
Maar het kan niet anders dan dat hun gezonde eetlust sporen nalaat.
De aangevreten blaadjes vertonen al snel gaatjes en gaten die de
aanwezigheid van de rupsjes verraden.
Naarmate ze aandikken worden ze ook stoutmoediger en schakelen
over op een andere tactiek. De maaltijden nemen ze nog steeds ’s
nachts maar ze kiezen nu resoluut voor de bovenkant van de
bladeren waaruit ze in steeds kortere tijd steeds maar grotere
happen nemen. Al gauw blijven van een blad slechts de nerven over.
Maar hoe zich nu overdag verstoppen nu ze steeds groter worden en
de beschutting van het bladgroen grotendeels moeten missen? Wel,
ze worden als het ware zelf hoofdnerf door er onbeweeglijk op te
gaan liggen. Of ze verstaan ook de kunst te gaan lijken op een
afgebroken bladsteel door de cobrahouding aan te nemen, een
houding waarbij hun lichaam ongeveer in de helft een bocht
opwaarts maakt. Dit lijkt overigens hun favoriete rusthouding te zijn.
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Als ze nu, dank zij al die camouflagetechnieken, alle potentiële
vijanden te slim af zijn gebleven, dan komt het moment waarop het
niet meer gezond is nog verder aan te dikken. Ze hebben nu
ongeveer 1000 maal hun geboortegewicht en het is tijd voor iets
anders.
De rups onderneemt nu een kleine reis tot op een geschikte plaats
voor een nieuw avontuur. Het eindpunt van de reis kan een vers blad
of een overhangend takje zijn waaraan ze zich vastlijmt met de
uiterste punt van haar achterlijf en verder met een soort gordel, een
dun draadje rond haar taille. Wat zich de volgende 24 uren voltrekt
kan niet minder dan een wonder genoemd worden. Uit een zachte,
gestroomlijnde rups ontstaat door een echte goocheltoer een harde,
gehoekte pop met een eigenaardige vorm. Vanaf nu blijft het beestje
volstrekt onbeweeglijk en voltooit zich gedurende ongeveer twee
weken in de grootste intimiteit de gedaanteverandering tot vlinder.
Verbazend is wel dat vrijwel niemand de pop opmerkt. Ze lijkt net
een half opgerold, verdroogd en verbleekt blaadje dat is blijven
hangen aan een spindraad. Opnieuw een sterk staaltje van
camouflage. De pop is doorschijnend zodat men op het einde van de
transformatie aan de kleur kan zien of er een mannetje dan wel een
vrouwtje uit zal geboren worden.
Alles eindigt met een nieuwe, verbazende goochelact, waarbij deze
met het konijn uit de hoed verbleekt. Eerst scheurt de rugwand van
de pop open en komen antennes en kop tevoorschijn. Daarna is het
de beurt aan de vleugels die met enige moeite uit de koker worden
losgemaakt. Op het ogenblik dat hij daarmee klaar is, hij vrijkomt en
dreigt te vallen, kan hij zich nog net vastgrijpen aan zijn
levensreddende oude cocon. De volgende belangrijke minuten
worden de vleugels ‘opgepompt’, verdubbelen ze in lengte en
worden hard en droog. Hierna vliegt de versbakken vlinder gewoon
weg en gaat drinken van bloem tot bloem alsof hij al jaren niets
anders heeft gedaan.
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Onze vlinder heeft de camouflagekunst nog steeds stevig onder de
knie want zie, bij ieder bloembezoek draagt hij er wel zorg voor de
vleugels netjes tegen elkaar te vouwen zodat geen vijand de hevig
gele kleur opmerkt. Nu zien we alleen de geel-groenachtige tint van
de ondervleugels, een banaal blad zou men denken. De indruk van
een blad wordt nog versterkt door de aanwezigheid van
onregelmatige oranjebruine vlekjes die lijken op schimmelplekjes en
door reliëfrijke aders die lijken op bladnerven. De gelijkenis is zo
groot dat insecten zich soms vergissen en zich op de vlindervleugel
gaan neerzetten als was hij een blad (zie foto hieronder).
Warmte- en koudeslaap
De citroenvlinder is één van de weinige dagvlinders die langer dan
een jaar kunnen leven. Dat betekent zeker niet dan hij een jaar lang
actief is. We mogen aannemen dat hij zeven maanden siësta houdt.
Zodra het in de zomer te warm wordt trekt hij zich terug ergens in
een fris bosje in het kreupelhout of tussen het gebladerte. Steeds op
zijn hoede voegt hij nu nog een paar camouflagevoorzorgen toe aan
degene die hij al gewoon is te nemen. Hij kleeft nu werkelijk zijn
vleugels strak tegen elkaar zodat de indruk van een blad nog
versterkt wordt. Daarnaast houdt hij zijn antennes op zulke wijze in
het verlengde van de kop dat het lijkt alsof ze een bladsteel zijn. Die
rusthouding kan hij doorzetten tot het eind van de zomer. Als de
mooie herfstnadagen eraan komen worden de citroenvlinders
wakker en ziet men hen opnieuw van bloem tot bloem vlinderen. Het
is belangrijk dat ze nu nog wat vetreserves opdoen en bovendien zijn
de suikers die ze nu verzamelen essentieel voor het aanmaken van
een soort antivries. Die hebben ze nodig om de ijzige koude van de
komende winter te kunnen doorstaan. Citroenvlinders zouden
temperaturen van –20 tot zelfs tot –30°C kunnen verdragen.
Want anders dan de meeste vlinders die het winterhalfjaar als imago
doorkomen zoeken citroenvlinders geen beschutting ergens in een
tuinhuis of garage maar gaan zich doodleuk ergens buiten ophouden.
In oktober gaat hij zich vasthechten tussen de prikkende bladeren
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van hulst of tussen bramen of klimopbladeren of gewoon ergens in
een bosje gras, dikwijls op minder dan 30cm hoogte. Bij de eerste
sneeuwval ziet hij zich dan ook vaak volledig omgeven door sneeuw.
Erger zijn de stormen want de wind heeft uiteraard goed greep op de
vleugels. Ook al leeft hij nu in een soort winterslaap, toch reageert hij
op de windvlagen door zich met alle zes de poten stevig vast te
klampen aan de stengel. Bij regen of hagel gaat hij zich zelfs wat
verplaatsen om meer beschut te zitten of duikt diep weg in de
vegetatie. Het omgekeerde gebeurt ook. Om te kunnen genieten van
de eerste zonnestralen veroorlooft hij zich soms een kleine
fladdertocht in volle winter. Toch moet hij oppassen dat hij niet te
diep in zijn reserves put met het risico van een lege brandstoftank in
de lente, net op het ogenblik dat hij alle energie nodig heeft om
achter de wijfjes aan te gaan of, als het een wijfje is, de uitdagingen
van het mannetje te kunnen beantwoorden. Dat zou toch echt
jammer zijn…
Achteruitgang
De citroenvlinder zien we steeds minder de laatste jaren. Vandaag
heeft hij bij ons de status van ‘momenteel niet bedreigd’ maar het is
voor waarnemers duidelijk dat in aantal hij achteruitgaat. In een
artikel van november 2011 door Chris Van Swaay van de
Nederlandse Vlinderstichting wordt de opgemerkte achteruitgang
deels gezien in relatie met een toenemende ‘zomerslaap’ van de
citroenvlinder. Zoals hierboven al vermeld gaan deze zich bij grote
warmte verschuilen tot de koelere najaarsdagen eraan komen. In
noordelijke streken als Scandinavië komt dat gedrag niet of
nauwelijks voor maar in zuiderse landen vrijwel altijd. Onze streken
nemen of namen een tussenpositie in. Nu werden in de jaren ’70 en
’80 in de zomerperiode vanaf eind juni twee- tot driemaal meer
citroenvlinders geteld dan in de periode april tot eind juni.
Vermoedelijk gingen in die jaren weinig of geen citroenvlinders in
zomerrust. Sinds 1988 veranderde dit patroon plots drastisch. Het
aantal zomermeldingen ligt sindsdien steeds onder het aantal
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voorjaarsmeldingen. Die laatste zijn vandaag wel flink gedaald in
vergelijking met het begin van de jaren ’90, in Nederland zowat -23%,
maar het aantal zomermeldingen nog veel sterker, -70%. 1988 wordt
in klimaatstudies als een scharnierjaar gezien omdat daarna vrijwel
alle jaren warmer dan normaal waren. De veronderstelling ligt dan
voor de hand dat ons klimaat begint te lijken op dat van meer
zuiderse landen en dat dus meer citroenvlinders zich ook bij ons in
de zomer gaan verschuilen. De achteruitgang van de citroenvlinder is
dus zeker reëel maar wordt, gezien de waarschijnlijkheid dat de
vlinders in grotere aantallen in warmteslaap gaan, wellicht
dramatischer ingeschat dan de werkelijke achteruitgang.
Bronnen:
La Hulotte, nr. 96, Boult-aux-bois, Frankrijk
http://www.vlindernet.nl/doc/dvs/pdf/200905_speelt_de_citroenvli
nder_verstoppertje.pdf
http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=FAU_INS_VL_gonerham.
Jo Buysse
Met dank overgenomen uit Meander, nr. 2 (2012) van Natuurpunt
Vlaamse Ardennen plus.

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
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Ademhalingstechnieken
Holistic pulsing
Herdersbaan, 3
2910 Essen (Wildert)
tel. 03/677.06.50

www.tnieuwbegin.be
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Winterkoning?
Achter het huis staat een schuur, een schuur met eternitgolfplaten
dak. Over het asbest in het eternit maak ik me vooralsnog weinig
zorgen: de vezels zitten verankerd in cement en ook nog onder een
laagje korstmossen variërend in kleur van zwart tot geelgroen. En
daarboven tieren welig bulten muisjesmos. Als het een beetje
vochtig is toch en tenzij het vriest. Behalve één keer per jaar. Dan
hakt een merel van dienst systematisch het hele dak schoon. Spijtig.
Maar merels doen wel meer dingen waar ik nog meer spijt van heb.
Zoals de opkomende erwtjes een per een uit de grond halen of de
kersen en de noordkrieken een na een, op de harde groene na,
aanpikken en afpikken.
Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat over de nok van het dak
van de schuur, beter gezegd over de nokplaat aan de westgevel.
Daaronder zit namelijk een gaatje. En daar kunt ge een nest bouwen:
Als ge klein genoeg zijt tenminste. Een witte kwik is het enkele jaren
na elkaar met succes gelukt. Dit jaar heb ik hem maar één keer zien
komen inspecteren. Spreeuwen proberen het ook elk jaar, maar
vinden er kennelijk geen ruimte genoeg.
En dan zijn er de holenduiven. Die leren het nooit. Dan staat daar
zo´n holenduif op de uiterste rand, buigt voorover, buigt nog verder,
wankelt en buigt tot ze onder haar eigen poten door kan kijken en
dan met een paar vleugelslagen het evenwicht kan herstellen. Dit
jaar zag ik ze enkel midden de nok. Ze zouden wel in de uilenbak aan
de oostgevel broeden want hun boeboeboe was elke ochtend te
horen.
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Tot begin mei, dan waren ze er plots weer wel. Nog wel met zijn
tweeën. Krrrrr...waarschuwde een kauw toe ik bij de uilenbak kwam.
De bovenplaat was van de bak gelicht en onder de ontstane opening
lagen vijf zwartgestippelde eieren. Ook uilenbakken gaan niet eeuwig
mee. En nu, 20 mei, twee kauwen ijverig ook het gat onder de nok
inspecteren en een er met wat hulp van de ander zelfs half in
verdwijnt zit een holenduif een meter ervandaan wat wezenloos toe
te kijken.
Maar ook daar gaat het hier niet over. Nee het gaat over de
winterkoning. Die heeft reeds drie weken lang de rand van de
nokplaat ingenomen om er op alle mogelijke en onmogelijke uren
om te roepen dat hij een nest heeft. In dat gat?
Nee, zo zijn winterkoninkjes niet, ze vertellen wel dat ze een nest
hebben maar zeggen er niet bij waar en allerminst waar het echte
nest is. Dat is alvast niet waar ze het laten horen. Ik dacht vooreerst
nog: ik volg wel waar hij naartoe vliegt. Maar dat was de ene keer
naar links, de andere keer naar schuin voor, dan weer eens naar
rechts en ook nog recht vooruit.
De eerste keer dat ik hem daar zag zitten had ik hem zelfs bijna niet
herkend. Het leek wel een klein lijstertje dat daar zat, met gestrekte
rug en staart en tegen de lucht veel groter dan een winterkoninkje.
Pas toen hij van zijn hoge open zangpost afdaalde en zoals het
betaamt samengepropt tot een bolletje met opgewipte staart naar
beneden zeilde had ik hem door. Reeds bijna een maand lang baart
hij me elke dag zorgen. Zingen in korte strofen, bedaard rondkijkend
als een zanglijster, rustig op een open plaats als een zanglijster,
langdurig als een zanglijster, in de houding van een zanglijster. Er zal
toch niets aan de hand zijn met de genen zeker?
In deze tijden kunt ge van niets meer zeker zijn.
Koen Verschoore
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Het kleine slangetje van het Stappersven
Op een morgen kwamen er een groep jongens naar de heide. Ze
maakten een kampvuur en plots was heel de heide in brand. Al de
dieren vluchtten uit de heide. Het slangetje Sam kon nog net
ontsnappen uit die vreselijke heidebrand. Hij ziet hoe alles opgaat in
de vlammen. Toen zag hij zijn familie. Hij kruipt naar zijn mama en
vraagt: gaat het altijd zo blijven?
Nee, Natuurpunt gaat de heide terug maken.
Echt waar, vraagt Sam?
Ja, zegt moeder.
En ja hoor, na een jaar is de heide weer helemaal de oude. Iedereen
is blij. Alle dieren kunnen er terug wonen. Ze bouwen een feest met
een modeshow, veel pakjes, cola en water. Iedereen is blij. Sam viert
de hele avond. En dan zegt mamaslang: en nu hop je bed in.
Selena Vandamme (8 jaar)
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Meer natuur in Europa
De natuurorganisatie Rewilding Europe wil tegen 2020 minstens
één
miljoen
hectare
door
plattelandsvlucht
verlaten
landbouwgrond omtoveren in wildernis, meldt De Morgen. "Grote
wildernisgebieden
kunnen
zichzelf
terugbetalen
door
natuurtoerisme. Dat is een betere oplossing dan die delen van het
Europese platteland in stand te houden met landbouwsubsidies",
meent Rewilding Europe.
Het Institute for European Environmental Policy (IEEP) berekende in
opdracht van het Wereldnatuurfonds (WWF) dat de afgelopen 15
jaar in Europa 12 miljoen hectare landbouwgrond is vrijgekomen.
Door plattelandsvlucht zou tegen 2030 nog eens drie tot vier procent
van het Europese landbouwareaal verlaten worden. Het gaat om erg
kleinschalige landbouwbedrijven die de slag om schaalvergroting
missen.
In België of Nederland zijn de voorzieningen op het platteland op
peil, maar in grote delen van Oost- en Zuid-Europa hebben de
overheden het moeilijk om het platteland leefbaar te houden. Frans
Schepers, algemeen directeur van Rewilding Europe, gelooft dat de
leegloop van het platteland zeer dun bevolkte gebieden creëert die
geschikt zijn voor grote natuurreservaten die wildernis nabootsen.
Rewilding Europe presenteerde zijn visie in 2009 op een congres in
Praag. Sindsdien lieten 20 Europese regio's hun interesse blijken. Vijf
daarvan werden gekozen om de komende jaren al met de
ontwikkeling van wildernis te beginnen. In 2013 worden nog eens vijf
reservaten uit de aanmeldingen gekozen. Tegen 2020 moet minstens
één miljoen hectare verlaten landbouwgrond omgetoverd zijn in
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nieuwe wildernis. "Het gaat hier om een historische kans die een
ommezwaai voor het Europese platteland kan betekenen", meent
Schepers. "In plaats van het platteland in stand te houden met
landbouwsubsidies, kan de leegloop van het platteland ook ruimte
betekenen voor een nieuwe, concurrerende vorm van landgebruik,
namelijk wilde natuur." Op dit moment is er nog maar één procent
van de Europese wildernis over, namelijk de oerbossen van de
Karpaten in Oekraïne en Roemenië.
Volgens Rewilding Europe kan grootschalige natuur zichzelf
terugverdienen door natuurtoerisme zoals in de wildparken in de VS
en Canada. "Wij leveren beperkte financiële ondersteuning en kennis
over wildernisontwikkeling. We helpen bij de herintroductie van
soorten. Maar al snel moeten de regio's in de nieuwe wildernis zelf
hun inkomsten genereren."
Bron: De Morgen

Ook lage dosis pesticiden schadelijk voor bijen
Recent onderzoek uit de VS toont aan dat ook bij zeer lage nietdodelijke dosissen van de nieuwste vorm van superpesticiden, nl.
neo-nicotinoïden, schadelijke effecten optreden bij bijen. Dit in
tegenstelling tot wat de pesticiden-producenten zoals Bayer, BASF en
Syngenta beweren. Want door de herhaaldelijke opname van zeer
kleine hoeveelheden van deze gevaarlijke stoffen, verzwakken de
bijen en zijn ze vatbaarder voor o.a. de darmparasiet Nosema, die
ervoor kan zorgen dat de kolonie uitsterft. Zaden die behandeld zijn
met neo-nicotinoïden zorgen ervoor dat planten van binnenuit
beschermd zijn tegen vraat en doen dus het gebruik van algemene
sproeistoffen afnemen, aldus de producenten Maar de giftige
bestanddelen komen ook in de nectar en het stuifmeel terecht,
waardoor ze opgenomen worden door bijen en andere insecten,
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en zich verspreiden in de natuur.
In Italië, Frankrijk en Duitsland werden deze producten al uit de
markt genomen. In België en Nederland woedt het debat volop.
Meer info: www.bijensterfte.nl
Benno Geertsma

Teken
Iedereen die al eens in een bos of heide gewandeld heeft, heeft al
eens last gehad van Teken. Veel mensen zeggen dat er de laatste
jaren meer en meer zijn. Is dit een gevolg van de
klimaatverandering of zijn er andere oorzaken ?
De Schapenteek (Ixodes ricinus) behoort tot de familie van de harde
teken en ondergaat een onvolledige gedaanteverwisseling waarbij
vier stadia doorlopen worden: ei, larve, nimf en adult. De volledige
levenscyclus bedraagt gewoonlijk twee à drie jaar waarbinnen de
drie actieve levensstadia elk een gastheer zoeken. De larven, nimfen
en volwassen vrouwtjes zuigen gedurende enkele dagen bloed van
hun gastheer. De mannetje zuigen weinig of geen bloed, maar gaan
ook op zoek naar een gastheer, maar dan om te paren met de
aanwezige vrouwtjes. Volgezogen vrouwtjes vallen van de gastheer
om zich op de grond te ontwikkelen tot het volgende stadium, of om
eitjes te leggen en daarna te sterven. De onvolwassen stadia voeden
zich voornamelijk op vogels en kleine zoogdieren. De adulten gaan
op zoek naar grotere zoogdieren, zoals hertachtigen.
Teken kunnen tijdens een bloedmaal besmet geraken met de
bacterie Borrelia burgdorferi, wat de ziekte van Lyme kan
veroorzaken bij de mens. Meestal zijn het de onvolwassen teken,
want voornamelijk bepaalde vogelsoorten en kleine zoogdieren
hebben de bacterie in zich.
De Korhaan nr. 3 / juli 2012

Pagina 42

Teken komen voor in heel Europa. Ze prefereren een ietwat vochtige
bodem en liefst met een dikke strooisellaag. Uit onderzoek blijkt dat
teken meer voorkomen in loofbossen dan in naaldbossen, vooral dan
in eikenbossen waar veel grote zoogdieren voorkomen.
In de Kempense boscomplexen wordt momenteel volop werk
gemaakt van de omvorming van homogene naadhoutplantages naar
structuurrijke, gemengde bossen. Deze omvormingen gaan gepaard
met een toename van het aandeel loofhout en de
struiklaagbedekking, waar uit onderzoek blijkt dat de aantallen teken
daar hoger zijn. Die bosomvormingen zouden dus de oorzaak zijn van
het hogere aantalen teken.
Moeten we nu de omvormingsstrategie ter discussie stellen?
Uiteraard niet, want omvorming van voormalige dennenplantages is
een belangrijk onderdeel van duurzaam bosbeheer. Gemengde
bossen met veel loofboomsoorten zouden landschappelijk
waardevoller zijn dan homogene dennenbossen, en is een
effectgerichte maatregel tegen verzuring en vermesting van bossen
op zandgrond. Ook de biodiversiteit zal toenemen. We moeten wel
werken aan preventie en informatiecampagnes over teken en de
ziekte van Lyme.
Ook is het belangrijk te vermelden dat de besmettingsgraad in teken
beïnvloed kan worden door bosomvorming. Bij een hogere
biodiversiteit zullen larven en nimfen niet enkel bloed zuigen bij
knaagdieren, maar ook bij andere dieren die niet de bacterie dragen.
De besmettingsgraad in teken zou dus kunnen afnemen door een
hogere biodiversiteit.
Igor Vandamme
Met dank overgenomen en samengevat van Natuur.focus –
december 2011
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Mens, erger je niet !
Als je dagelijks door ons Kempens landschap fietst, kun je niet anders
… er valt wel altijd iets op waaraan je je als natuurliefhebber kunt
ergeren. Wegbermen die, om welke reden dan ook, afgeschraapt of
bespoten worden met herbi-of pesticiden, wegbermen die al voor 20
april gemaaid worden terwijl dat eigenlijk pas mag na 15 juni,
houtkanten waaruit dikke bomen worden weggezaagd,
‘rommelstrooi’ zomaar weggegooid in sloot of gracht, bermen en
slootranden die worden omgeploegd …
Op tal van plaatsen is het respect voor plant, dier en landschap ver
zoek. En altijd is er door bepaalde personen wel een reden te vinden
om die aanslagen op ons landschap goed te praten.
‘Man, erger je niet’, krijg je dan als repliek.
Misschien een iets negatieve toon om dit stukje aan te vatten, maar
het moet iedereen, met een hart voor de natuur, toch opvallen dat
‘ons’ landschap in de Noorderkempen verschraalt, verarmd,
versnipperd, vermest, vergrast, verminkt wordt ….
Dan zou je hopen dat de inwoners van onze regio misschien meer
‘ecologisch verantwoorde’ aandacht voor hun directe omgeving
zouden hebben, maar ook dat is jammer genoeg niet altijd het geval.
In de eigen tuin wordt vaak overvloedig met herbi- en pesticiden
gewerkt. Een reclamefolder van een bepaalde firma stelt tal van
‘natuurlijke fenomenen’ in de tuin zelfs voor als ‘schadelijk’, ‘lastig’,
‘moeilijk’, ‘overwoekerend’. Op dergelijke wijze promoot men het
gebruik van vergif en dat terwijl al meerdere keren bewezen is dat tal
van, door de industrie onschadelijk verklaarde producten, wel
degelijk veel schade toebrengen aan diergroepen. Denken we maar
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aan de ‘verdwijnziekte’ bij de bijen, te wijten aan insecticiden van de
groep neonicotinoïden (imidacloprid en thiamethoxam) die gebruikt
worden in de land- en tuinbouw en zelfs in tuinen.
Wat is er mis met de aanwezigheid van mieren in je tuin? Waarom
mag er geen bloeiend madeliefje groeien in een gazon? Waarom mag
er geen mosje groeien tussen de klinkert van je oprit?
Waarom moet alles zo ‘netjes’ opgeruimd en ‘steriel’ zijn?
In een iet of wat ecologisch beheerde tuin komen veel planten en
dieren voor. Vaak meer dan in het landschap errond. De oppervlakte
van alle tuinen in de Noorderkempen benadert erg de grootte van
onze natuurreservaten. De biodiversiteit in al die tuinen zou in aantal
en samenstelling kunnen concurreren met de variatie aan
biodiversiteit in de natuurreservaten.
Ik nodig dan ook iedereen uit om op z’n minst te ‘proberen’ om het
gebruik van ‘vergif’ te beperken. Dit niet enkel uit respect voor plant
en dier, maar ook uit respect voor je eigen gezondheid.
Wat houd je tegen?
Joris Pinseel

De Korhaan nr. 3 / juli 2012

Pagina 45

Feestzalen

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

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

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

Gebr. Van Hooydonck
Tegels
Handelsstraat, 29
2910 Essen

Marc Gotink
Steenovenstraat, 119
2910 Essen-Wildert
Tel. 03/677.26.00
Gsm: 0477527121
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Tel. 03/667.20.47 of
03/667.42.28
Fax. 03/667.63.59
Openingsuren:
maandag enkel op afspraak
di-do-vr van 8.30 tot 12.00
van 13.00 tot 16.30
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Stationsstraat, 65
2910 Essen
Tel. 03/667.25.48
Dorpsstraat,23
2990 Wuustwezel
Tel. 03/272.52.58

Kapellensteenweg, 19
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.60.67
Of
Tel. 03/666.80.03
info@tpannenhuis.be
http://tpannenhuis.be
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Aerden Tuinmachines BVBA
Huybergsebaan 78
2910 Essen
Tel. 03/667.36.35
aerden.tuinmachines@skynet.be
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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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Primavera
Florist sinds 1981

Stationsstraat, 45
2910 Essen
Tel. 03/667.54.55
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De lente is steeds een zeer interessant seizoen om allerlei vogels te
observeren die terug aanwezig zijn in hun broedgebied of die door
onze regio trekken. Deze lente werd gekenmerkt door een redelijke
mooie maand maart, maar april en mei waren echter vrij sombere
maanden. Het was meestal te fris voor de tijd van het jaar en het
was ook vrij somber en met geregeld heel wat regen. De
waarnemers lieten het blijkbaar niet aan hun hart komen, want er
werden zeer veel waarnemingen geregistreerd. Zoals je zal merken
in onderstaand overzicht, werden ook ditmaal weer heel wat
speciale zaken waargenomen.
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) werd traditioneel weer op heel wat
plaatsen waargenomen tijdens dit voorjaar. Op enkele vennen op het
Groot Schietveld en de Kalmthoutse Heide werden dit voorjaar weer
geregeld waarnemingen van Futen (Podiceps cristatus) verricht. De
eerste Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) werd rond half maart
waargenomen. Daarna werden op het Groot Schietveld en in de
Kalmthoutse Heide geregeld exn. opgemerkt, doch steeds in redelijk
kleine aantallen.
Grote Zilverreigers (Ardea alba) waren ook nu weer zeer regelmatig
aanwezig. De meeste waarnemingen werden verricht in de
Kalmthoutse Heide, op het Groot Schietveld en in de Maatjes. Maar
ook buiten deze natuurgebieden werden een aantal exn.
waargenomen. Leuk waren de waarnemingen van Puperreiger
(Ardea purpurea), de meeste exn. werden overvliegend
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waargenomen, maar op het Groot Schietveld en in de Kalmthoutse
Heide werden ook enkele pleisterende exn. opgemerkt. Het laatste
ex. pleisterde op 28 mei bij de Drielingvennen in de Kalmthoutse
Heide. Af en toe pleisterden enkele Ooievaars (Ciconia ciconia) in de
regio of vlogen kleine groepjes over. Zo vloog er op 1 mei een groep
van 13 exn. over de Kalmthoutse Heide. Een Heilige Ibis (Threskiornis
aethiopicus), weliswaar een exoot, liet zich van 7 maart tot 23 maart
bekijken in de Maatjes. Een Lepelaar (Platalea leucorodia), een soort
die het de laatste jaren steeds beter doet, was aanwezig van half
april tot ten minste half mei in de Maatjes. Nog een ex. zat op 6 mei
op Hopmeer. Een groepje van 6 exn. tenslotte, vloog op 31 maart
over de Nol in de Kalmthoutse Heide.
In maart waren nog groepen Kolganzen (Anser albifrons) aanwezig in
der regio. Zo zat er op 9 maart nog steeds een mooie groep van 800
exn. bij de Steertse Heide in de Kalmthoutse Heide. In maart trokken
nog geregeld groepjes Grauwe Gans (Anser anser) door de regio.
Verder was deze soort ook dit jaar weer als broedvogel aanwezig.
Bergeenden (Tadorna tadorna) waren op verschillende heidevennen
op het Groot Schietveld en in de Kalmthoutse Heide goed
vertegenwoordigd. Overwinterende Smienten (Anas penopele)
waren vooral in maart nog in redelijke grote aantallen aanwezig op
het Stappersven en op Hopmeer. Op 1 mei was nog een vrij laat ex.
aanwezig in de Maatjes. Krakeenden (Anas strepera) waren,
gedurende het ganse voorjaar, weer op heel wat plaatsen aanwezig;
doch steeds in kleine groepjes. Wintertalingen (Anas crecca) waren
ook vrij talrijke gasten, vooral op enkele vennen op het Groot
Schietveld en de Kalmthoutse Heide en op enkele waterplassen in de
Maatjes. Pijlstaarten (Anas acuta) waren in maart en april nog
geregeld te zien, de meeste waarnemingen gebeurden op enkele
vennen van de Kalmthoutse Heide en het Groot Schietvel en ook op
Hopmeer. De eerste Zomertaling (Anas querquedula) voor dit
voorjaar werd op 15 maart waargenomen in de Maatjes. Daarna
werden nog heel wat waarnemingen verricht, de meeste in de
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Maatjes en in de Kalmthoutse Heide. Gelukkig zijn er nog steeds
enkele broedkoppels van deze bedreigde eendensoorten in onze
streek. Van Slobeend (Anas clypeata) kwamen er dit voorjaar zeer
veel meldingen binnen. Vooral op heidevennen en in de Maatjes was
deze soort zeer regelmatig te zien. Ook Kuifeend (Aythya fuligula)
kan een vrij talrijke verschijning worden genoemd. Heel het voorjaar
waren er Brilduikers (Bucephala clangula) aanwezig. De meeste
waarnemingen werden vooral verricht op het Stappersven en de
Putse Moer. Leuk was de waarneming van een wijfje Nonnetje
(Mergellus albellus) dat op 27 maart aanwezig was op het
Stappersven. Op 6 maart vloog een groepje van 6 Grote Zaagbekken
(Mergellus albellus) over Wuustwezel.
De eerste Wespendief (Pernis apivorus) vloog op 5 mei over het
Groot Schietveld. Daarna volgden er op heel wat plaatsen nog een
aantal waarnemingen van deze soort. Zwarte Wouw (Milvus
migrans) was vanaf begin april tot eind mei een vrij geregelde
doortrekker. Ook Rode Wouw (Milvus milvus) trok geregeld door,
maar de meeste waarnemingen gebeurden in maart en enkele begin
mei. Zo goed als alle exn. werden opgemerkt in de Kalmthoutse
Heide en het Groot Schietveld. Een zeer bijzondere waarneming was
die van een Zeearend (Haliaeetus albicilla) die op 28 maart over de
Kalmthoutse Heide vloog! Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
was gedurende het ganse voorjaar een regelmatige gast in de regio.
Blauwe Kiekendieven (Circus cyaneus) werden nog tot laat in april
opgemerkt op het Groot Schietveld, in de Maatjes en in de
Kalmthoutse Heide. Waarnemingen van Grauwe Kiekendief (Circus
pygargus) waren dit voorjaar heel zeldzaam. Enkel op 28 april werd
een jagend mannetje waargenomen op het Groot Schietveld en op
13 mei vloog daar ook een wijfje over. In maart en ook nog begin
april waren er heel wat waarnemingen van Ruigpootbuizerd (Buteo
lagopus). Zowel in de Maatjes, de Kalmthoutse Heide als op het
Groot Schietveld werden exn. opgemerkt. Van begin april tot begin
mei trokken enkele Visarenden (Pandion haliaetus) door de regio.
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Nog een laat ex. vloog op 28 mei over de Kalmthoutse Heide.
Smellekens (Falco columbarius) werden nog geregeld waargenomen.
Het laatste ex. vloog op 13 mei over het Groot Schietveld. Reeds
eind maart kwamen enkele meldingen binnen van een vroege
Boomvalk (Falco subbuteo). Vanaf half april kwamen de eerste
meldingen binnen van exn. die in hun broedgebied waren
gearriveerd. Op 7 april was er grote verbijstering toen er een Witte
Giervalk (Falco rusticolus) werd ontdekt op het Groot Schietveld.. Er
waren echter overblijfselen van lederen riempjes te zien bij de vogel
en het bleek jammer genoeg te gaan om een ontsnapt exemplaar.
Slechtvalk (Falco peregrinus) was ook dit voorjaar weer een gewone
verschijning in de streek.
Op slechts enkele plaatsen in de weilandgebieden van de regio
werden enkele Patrijzen (Perdix perdix) gespot.
Erg leuk was de waarneming van een roepend Porseleinhoen
(Porzana porzana) in de Maatjes op 14 mei.. Dit voorjaar waren er
opmerkelijk veel waarnemingen van groepjes Kraanvogels (Grus
grus) die door de regio trokken. Op een weiland in KalmthoutCentrum pleisterde op 3 maart een groep van 50 exn. en 88 exn.
waren op 6 maart aanwezig in Wuustwezel-Gooreind. Verder vlogen
er ook op een aantal andere plaatsen nog groepen over in de maand
maart. Eind april en begin mei werden ook nog enkele exn.
waargenomen op het Groot Schietveld.
Op 3 maart waren 3 Steltkluten (Himantopus himantopus) aanwezig
bij de Steertse Heide in de Kalmthoutse Heide. Een dag later hadden
ze zich verplaatst naar het Stappersven. Op 16 maart werden 2
Kluten (Recurvirostra avosetta) waargenomen bij het Stappersven en
1 ex. zat diezelfde dag in de Maatjes. Op 2 mei vlogen nog 7 exn.
over het Groot Schietveld.
De eerste Kleine Plevier (Charadrius dubius) werd reeds
waargenomen op 9 maart. De enige 2 Bontbekplevieren (Charadrius
hiaticula) vlogen op 30 april over het Groot Schietveld.
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Goudplevieren (Pluvialis apricaria) werden af en toe waargenomen
en waren vrij schaarse doortrekkers. Op 1 mei vloog een Temmincks
Strandloper (Calidris temminckii) over het Groot Schietveld. Bonte
Strandloper (Calidris alpina) was met slechts enkele foeragerende
exn. ook een schaarse doortrekker. Kemphaan (Philomachus pugnax)
trok in vergelijking met vorig voorjaar dan weer meer door de regio.
Vooral in de Kalmthoutse Heide, Hopmeer en de Maatjes werden
geregeld groepjes waargenomen.
In de Kalmthoutse Heide en het Klein Schietveld werden enkele
Bokjes (Lymnocryptes minimus) waargenomen. Op 2 mei waren in de
Maatjes zelfs 5 exn. aanwezig. Watersnippen (Gallinago gallinago)
waren op diverse plaatsen aanwezig, doch steeds in eerder kleine
aantallen. Op het Groot Schietveld en in de Kalmthoutse Heide
waren er enkele meldingen van baltsende Houtsnippen (Scolopax
rusticola).
Met Grutto (Limosa limosa) gaat het hier, zoals wel bekend, zeer
slecht. Het aantal broedgevallen is zo goed als nihil. Dit jaar werden
nog een max. een 50-tal exn. geteld in de Maatjes. De eerste
Regenwulp (Numenius phaeopus) werd gemeld op 26 maart en het
laatste ex. werd opgemerkt op 22 mei.
Zwarte Ruiter (Tringa erythropus) was dit voorjaar maar een
schaarse doortrekker in de streek. Tureluur (Tringa totanus) was
vanaf begin maart terug aanwezig. Waarschijnlijk kunnen we ook dit
jaar weer wel spreken van enkele broedgevallen. Een zeer bijzondere
waarneming was die van Poelruiter (Tringa stagnatilis) die op 13
april aanwezig was bij het Stappersven. Reeds op 28 april was de
eerste Groenpootruiter (Tringa nebularia) aanwezig. Daarna volgden
nog vele waarnemingen, maar steeds in kleine groepjes. Ook
Witgatje (Tringa ochropus) was een regelmatige gast, maar net zoals
de vorige soort in kleine aantallen. Bosruiter (Tringa glareola) was op
één uitzondering na, dit voorjaar zo goed als afwezig. Enkele
Oeverlopers (Actitis hypoleucos) werden geregeld opgemerkt op het
Groot Schietveld, in de Kalmthoutse Heide en in de Maatjes.
De Korhaan nr. 3 / juli 2012

Pagina 54

Vanaf begin maart werden Zwartkopmeeuwen (Ichthyaetus
melanocephalus) bijna dagelijks waargenomen. Op 15 mei zaten op
een aantal weilanden in de regio meer dan 500 exn. Zwarte Stern
(Chlidonias niger) was met slechts 4 waarnemingen, allen op het
Groot Schietveld of in de Kalmthoutse Heide, een schaarse
doortrekker gedurende dit voorjaar.
Zomertortel (Streptopelia turtur) blijft een schaarse soort. Enkel in
en rond de Maatjes werden enkele zangposten opgetekend. De
eerste Koekoek (Cuculus canorus) riep zijn naam op 12 april. In mei
werd af en toe een Oehoe (Bubo bubo) waargenomen in
Wuustwezel, maar vermoedelijk gaat het hier om een ontsnapt ex. In
april en mei werden er af en toe een Velduil (Asio flammeus)
opgestoten of overvliegend waargenomen op het Groot Schietveld,
op het Klein Schietveld en in de Kalmthoutse Heide. De eerste
Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) riep op 11 mei op het Groot
Schietveld. De eerste Gierzwaluw (Apus apus) werd waargenomen
op 18 april. In april en mei werden enkele Draaihalzen (Jynx
torquilla) geobserveerd in de Kalmthoutse Heide, op het Groot
Schietveld en op het Klein Schietveld.
Op 13 april pleisterde een Duinpieper (Anthus campestris) in de
Kalmthoutse Heide. Op 26 april en 3 mei vloog nog een ex. over
ditzelfde gebied. Ook over het Groot Schietveld vloog een ex. op 30
april. De eerste Boompieper (Anthus trivialis) was aanwezig vanaf
eind maart. Gele Kwikstaarten (Motacilla flava) trokken vanaf eind
maart zeer geregeld door de streek. Van 28 tot en met 30 april waren
er enkele Noordse Gele Kwikstaarten (Motacilla flava thunbergi)
aanwezig op het Groot Schietveld.
In de Maatjes en in Wuustwezel werd een zingende Nachtegaal
(Luscinia megarhynchos) waargenomen. Voor onze regio toch een
zeldzame vogel geworden. Tussen eind april en half mei trokken er
geregeld enkele Paapjes (Saxicola rubetra) door. De eerste Tapuiten
(Oenanthe oenanthe) werden reeds op 19 maart opgemerkt. Daarna
werd deze soort nog regelmatig aanwezig als doortrekker.
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Verheugend nieuws is dat er dit voorjaar terug een broedgeval van
deze soort werd genoteerd in het Grenspark! Dat is lang geleden! De
eerste Beflijster (Turdus torquatus) was op 28 maart aanwezig in de
Kalmthoutse Heide. Daarna kwamen er opmerkelijk veel
waarnemingen binnen van deze soort. Zo waren op 10 april minstens
17 exn. aanwezig in de Kalmthoutse Heide. Zeer leuk was de
ontdekking van een Snor (Locustella luscinioides) in de Maatjes. Hier
was 14 april een zingende vogel aanwezig. Op 28 mei werden zelfs 2
zangposten opgetekend! In ditzelfde gebied waren tijdens dit
voorjaar ook verschillende zangposten van Rietzanger (Acrocephalus
palustris) aanwezig. Eén van de hoogtepunten van deze periode was
ongetwijfeld de waarneming van een Bergfluiter (Phylloscopus
bonelli) in de Kalmthoutse Heide. Hier was een zingend ex. aanwezig
op 21 en 22 mei. Fluiter (Phylloscopus sibilatrix) was terug te horen
in de regio vanaf 29 april. Leuk was de aanwezigheid van een
Vuurgoudhaantje (Regulus ignicapilla) in de Withoefse Heide op 12
mei. Klapeksters (Lanius excubitor) waren in maart nog vrij
regelmatig te zien in hun overwinteringsgebieden. Het laatste ex.
was aanwezig op 24 april op het Groot Schietveld.
Kleine Barmsijs (Carduelis cabaret) was in maart en april nog
regelmatig te zien in de regio. Op 21 mei was een baltsend ex.
aanwezig in de Kalmthoutse Heide. Geregeld waren er groepjes
Kruisbek (Loxia curvirostra) aanwezig. De meeste waarnemingen
werden verricht in de Kalmthoutse Heide. Tijdens het voorjaar
werden ook af en toe Appelvinken (Coccothraustes coccothraustes)
waargenomen. Merkwaardig was de late waarneming van 2
overvliegende exn. in Essen op 26 mei. Op 27 april en 3 mei was een
Ortolaan (Emberiza hortulana) aanwezig in de Kalmthoutse Heide.
Op 30 april vloog ook een ex. over het Groot Schietveld.
Tot zover dit overzicht. Een overzicht van alle waarnemingen en
waarnemers vind je op www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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Datum
12 januari
18 februari
3 maart
3 maart
7 maart
9 maart
14 maart
15 maart
19 maart
19 maart
19 maart
21 maart
22 maart
24 maart
26 maart

Soort
Boomleeuwerik
Bruine Kiekendief
Grutto
Tjiftjaf
Rode Wouw
Kleine Plevier
Blauwborst
Zomertaling
Boerenzwaluw
Zwarte Roodstaart
Tapuit
Fitis
Boomvalk
Boompieper
Regenwulp
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Locatie
Wuustwezel
Kalmthout - Hanneke Wiewau
Kalmthout - Hanneke Wiewau
Grenspark - Zwarte Heuvel
Groot Schietveld
Grenspark - Parking Zuid
Kalmthout - Hanneke Wiewau
Kalmthout - De Maatjes
Groot Schietveld - Trektelpost
Kalmthout
Grenspark - Vossenbergen
Grenspark - Zandplaat
Kalmthout – Marijnenvennen
Groot Schietveld
Kalmthout - De Maatjes
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Waarnemer
Peter Symens
Peter Symens
Symens Dirk
Bram Vogels
Herman Nuytemans
Glenn Vermeersch
Steven De Saeger
Herman Jacobs
Dirk Swaenen
Jean Jordaens
Frans Emmerechts
Glenn Vermeersch
Ludo Reynaerts
Peter Symens
Dan Slootmaekers

28 maart
29 maart
31 maart
1 april
4 april
6 april
6 april
8 april
8 april
11 april
11 april
12 april
12 april
14 april
18 april
20 april
20 april
21 april
23 april
25 april
28 april
28 april

Beflijster
Zwartkop
Gele Kwikstaart
Purperreiger
Zwarte Wouw
Rietzanger
Gekraagde Roodstaart
Draaihals
Bonte Vliegenvanger
Huiszwaluw
Nachtegaal
Koekoek
Oeverzwaluw
Snor
Gierzwaluw
Bosruiter
Grauwe Vliegenvanger
Sprinkhaanzanger
Tuinfluiter
Grauwe Kiekendief
Zomertortel
Grasmus
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Grenspark - Drielingvennen
Essen - Wildert
Kalmthout - De Maatjes
Grenspark - Hazenduinen
Grenspark - Parking Zuid
Kalmthout - De Maatjes
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Kalmthout - De Maatjes
Grenspark - Hazenduinen
Groot Schietveld
Kalmthout - De Maatjes
Grenspark - Zwarte Heuvel
Kalmthout - De Maatjes
Grenspark - Hazenduinen
Grenspark - Kambuusduinen
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Kalmthout - Marijnenvennen
Groot Schietveld
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Herman Jacobs
Herman Jacobs
Tim Vochten
Glenn Vermeersch
Bernd Willaert
Herman Jacobs
Marieke Berkvens
Peter Symens
Ludo Wens
Peter Symens
Paul Snels
Glenn Vermeersch
Symens Dirk
Bernd Willaert
Filiep T'jollyn
Wim
Paul Snels
Tim Vochten
Symens Dirk
Peter Symens
Ludo Reynaerts
Peter Symens

28 april
28 april
29 april
29 april
29 april
30 april
1 mei
1 mei
5 mei
5 mei
11 mei
12 mei
14 mei
21 mei
25 mei

Paapje
Noordse Kwikstaart
Fluiter
Spotvogel
Braamsluiper
Engelse Kwikstaart
Temmincks Strandloper
Kleine Karekiet
Wespendief
Zwarte Stern
Nachtzwaluw
Bosrietzanger
Porseleinhoen
Wielewaal
Kwartel

Groot Schietveld
Wuustwezel
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Wuustwezel
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Kalmthout - De Maatjes
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Groot Schietveld
Kalmthout - De Maatjes
Grenspark - Zwarte Heuvel
Wuustwezel

Peter Symens
Symens Dirk
Herman Nuytemans
Herman Nuytemans
Herman Nuytemans
Peter Symens
Peter Symens
Steven De Saeger
Symens Dirk
Bart Vannieuwenhuyse
Herman Nuytemans
Ludo Wens
Cel van Hooydonk
Luc Teugels
Herman Nuytemans

Onderstaande fenologielijst is op basis van
http://noorderkempen.waarnemingen.be/fenologie.php?jaar=2012
Vanuit dit scherm kan je ook doorklikken naar een vogellijstje per gebied.
Ook is het mogelijk voor andere diergroepen een dergelijke lijst op te vragen.
Samenstelling: Herman Jacobs
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Lieveheersbeestjes
Ook in 2011 werd gezocht naar deze kleurrijke insecten en met de
inbreng van gegevens van nieuwe inventariseerders komen we ook
dit jaar weer op een aantal mooie waarnemingen … De ‘invasie’
van het Veelkleurige Aziatische LVH in het najaar was dit jaar
minder uitgesproken dan in vorige jaren.
Een iets te natte en frisse zomer?
Het overzicht tot 2011:
02
03 04 05 06 07 08 09 10 11 ES
Lieveheersbeestjes
10-stippelig LVB
X x
x
x x x ES
2-stippelig LVB
X x x x x x x x x ES
19-punt LVB
x
ES
Bruin LVB
X
ES
10-vlek LVB
X x
x
x ES
Roomvlek LVB
X
x
x
ES
11-stippelig LVB
X x x x x
x x ES
5-stippelig LVB
X x x x x x x x x ES
7-stippelig LVB
X x x x x x x x x ES
Hiërogliefen LVB
x
4-vlek LVB
X x x x
x x ES
Meeldauw LVB
X x x
x x x x x ES
Harlekijn LVB
x
x
ES
Veelkleurig Aziatisch LVH X x x x x x x x x ES
Ruigte LVB
x x x
Vloeivlek LVB
X
x x x x x x x ES
18-stippelig LVB
x x ES
14-stippelig LVB
X x x x x
x x x ES
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KA
KA
KA

KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA

Lieveheersbeestjes
22-stippelig LVB
24-stippelig LVB
Wilgen LVB
20-stippelig LVB
Gestreept LVB
Oogvlek LVB
16-punt LVB
Totaal

02
03 04 05 06 07 08 09 10 11 ES
X x x x x x x x x ES
X
ES
x
x
ES
x
x
x
ES
X x
x
x x ES
16 13 10 10 14 9 10 19 15 21

KA
KA

KA
KA
KA
KA

20

De opkomst van het Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje bedreigt
het voortbestaan van onze inheemse soorten. Dat blijkt uit een
onderzoek van het Centre for Ecology and Hydrology in GrootBrittannië. Het Vlaamse INBO werkte hieraan mee. Het Veelkleurig
Aziatisch lieveheersbeestje werd in 2001 voor het eerst in België
aangetroffen en verspreidde zich daarna razendsnel. In 2002 werd
het voor het eerst in Essen waargenomen.
Ze zijn niet alleen een voedselconcurrent voor de inheemse
lieveheersbeestjes, maar bij gebrek aan voedsel eten ze ook andere
lieveheersbeestjes op. De gevolgen laten zich raden. Het aantal 2stippelige lieveheersbeestjes is in Vlaanderen met 30% afgenomen,
in het Verenigd Koninkrijk zelfs met 44%. Lieveheersbeestjes zijn
bijzonder nuttige diertjes. Ze zijn tuk op bladluizen en perken door
hun eetgedrag bladluizenplagen in. De opmars van hun Aziatische
soortgenoot brengt die natuurlijke plaagregulatie nu ernstig in het
gedrang.
Joris Pinseel
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9 september 2012
“60 jaar Noorderkempen”
15.00 u. Wandeling
18.00 u. BBQ
“De Kievit”
Deelname: € 10

23 september 2012
“Red de Heide”
10.00 u. tot 17.00 u.
NEC “De Vroente”
Parking Zuid, Verbindingsstraat
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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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