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De
Korhaan

Woordje van de voorzitter
Als U dit leest is de viering van 60 jaar Noorderkempen achter de rug.
Een vijftigtal leden hebben mee gewandeld en/of mee gevierd. Een
succes mag ik wel zeggen. Met een powerpointpresentatie werd een
overzicht van 60 jaar werking voorgesteld. Dankzij de inspanningen
van heel wat bestuursleden, medewerkers en leden is Natuurpunt
Noorderkempen uitgegroeid tot een goedwerkende vereniging.
Daarvoor moet ik uiteraard die mensen van harte danken die in 1952
de moed hadden om een natuurvereniging op te richten. In
oorsprong een afdeling van De Wielewaal, die hoofdzakelijk interesse
had voor ‘vogels’ en die een gedegen reputatie opbouwde door het
schitterende telproject in de Kalmthoutse Heide tussen 1971 en
1980. De bestuursleden en medewerkers die in de daaropvolgende
jaren inspanningen hebben geleverd om de vereniging uit te bouwen
zijn daarin zeer goed geslaagd. Zowel de activiteitenlijst, het aantal
leden als de verbreding van interesses werden in die periode
gerealiseerd.
Sinds eind 2001 bestaat Natuurpunt Noorderkempen, een
dynamische vereniging met een brede waaier aan activiteiten. Dat
hebben de aanwezigen o.a. kunnen merken op de manifestatie ‘Dag
van de Heide’ op 23 september. Natuurpunt was nadrukkelijk
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aanwezig.
Natuurbeleving,
Natuurbeheer,
Natuurstudie,
Natuureducatie, Natuurbeleid, Natuurinventarisatie staan hoog in
ons vaandel. Bestuursleden, conservators, veldmedewerkers en
leden steunen de afdeling. Hopelijk mogen we de volgende jaren ook
nog rekenen op de steun van de plaatselijke overheden. Over enkele
dagen zijn het trouwens gemeenteraadsverkiezingen en dan beslist
de bevolking weer over de samenstelling van het bestuur van de
volgende zes jaar.
Natuurpunt Noorderkempen doet niet aan politieke spelletjes, maar
we ondersteunen wel zoveel mogelijk de ‘milieubewuste acties’ in
zowel Essen als Kalmthout. Toch zou ik even aandacht willen vragen
voor de suggesties die we ontvingen van hoofdzetel van Natuurpunt.
Het is niet omdat we momenteel een financiële crisis doormaken dat
‘natuur en milieu’ op een zijspoor moet gezet worden … ook niet op
plaatselijk niveau. We moeten blijven ijveren voor de ‘groene’
gedachte in het gemeentebeleid. Welke politici oog hebben voor ons
gedachtegoed kan ik U niet duidelijk maken … daarover moet je zelf
beslissen … maar die personen verdienen zeker onze steun. Denk
daarover misschien eerst goed na vooraleer je gaat stemmen op 14
oktober 2012.
2012 bracht al een welgevulde kalender … en het jaar is nog niet
afgelopen. Het komende najaar staat nog bol van activiteiten:
landschapswandeling, nachtvlindernacht, beheerswerken in de
reservaten, uitstap naar Damme, een lezing over ‘bomen’, …
En over 2013 werd ook al nagedacht.
Rest mij enkel nog alle medewerkers en leden van Natuurpunt
Noorderkempen te bedanken voor de jarenlange steun aan onze
vereniging. Ik reken er op dat U ook in 2013 trouw lid blijft, blijft mee
werken, mee wandelen, mee genieten, …
Joris Pinseel
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6 oktober 2012
beheerswerken

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerswerken”

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

De jaarlijks winterbeheerswerken gaan verder. Zoals altijd is er ’s
middags warme soep voorzien.
Gelieve de conservator op voorhand te verwittigen van uw komst.

@

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

7 oktober 2012
wandeling

10u00

Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”

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

Gestart wordt bij de bank van de schrijfster Rose Gronon nabij
Kraaiendonk. Uitgebreid aandacht wordt besteed aan de b(l)oeiende
bermvegetatie. We stappen het Rose Grononpad op tot aan de brug
over de Kleine Aa. Nadat we wat wijzer geworden zijn over dit
beekje kan bepaald worden of we de grote toer of de kleine toer
maken. De grote toer gaat het gehele Rose Grononpad af en verder
langs een fietspad naar Wildert. De kleine toer keert een stukje terug
om linksaf te gaan. Via enkele boerderijen bereiken we ook Wildert.
Vanaf daar langs een zeer smal pad terug naar het startpunt.
Onderweg bekijken we bijzonderheden van de flora en fauna in dit
dal van de Kleine Aa

@

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

De Korhaan nr. 4 / oktober 2012

Pagina 4

12 oktober 2012
natuurstudie

20u00

6de Noorderkempen
Nachtvlindernacht

Huize Vorsselmans, Heiken 89
(23u30) Kalmthout-Achterbroek

De Nachtvlindernachten van de afgelopen zomer hebben een schat
aan nieuwe gegevens opgeleverd. Er werden een behoorlijk aantal
interessante soorten gevangen en gedetermineerd. De belangstelling
was, buiten onze verwachting, groot. Heel wat verschillende
natuurliefhebbers kwamen zelfs meerdere keren opdagen. Benieuwd
naar de nachtvlindersoorten van het najaar? Zeker komen!

@

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

16 oktober 2012

voordracht

19u30

Voordracht
“Weetjes en verhalen over
bomen”
“De Vroente”,
Putsesteenweg 129, Kalmthout

De problematiek van de opwarming van de Aarde leidt vandaag de
dag tot het besef dat bomen en struiken binnen ecosystemen een
hoofdrol spelen. En dat is nodig, want het respect voor bomen en
struiken staat in de Westerse wereld op een erg laag pitje. Nog niet
zo lang geleden was dat wel even anders. Niet alleen Grieken,
Romeinen, Germanen en Kelten, maar ook de middeleeuwse mens
keek vol ontzag naar bomen en struiken en kende er magische
krachten aan toe. Dit volksgeloof heeft erg veel sporen nagelaten.
Benieuwd? Kom dan naar deze lezing. Rasverteller Hans Vermeulen
neemt U mee op reis doorheen deze verhalenwereld.

@

Inlichtingen: Dave De Graef (03/620.22.64)
duurzaamheid@kalmthout.be
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21 oktober 2012
wandeling

13u30

Domein Boterbergen
“Landschapsrelicten”

Samenkomst aan Wandelknooppunt 63
Kruispunt Huybergsebaan x Nolsebaan
(16u30) Essen – Wildert

Tijdens deze landschapswandeling hebben we aandacht voor
landschapsrelicten uit de 18de eeuw: verlaten turfputten, de
turfvaart, voormalige visvijvers van het landgoed De Greef (Den
Band, De Vijfhoek, De Broek, De Kous, De Schoen en Den Hoed) en
het rabattensysteem. In de omgeving werd 10 km grachten
aangelegd voor ontwatering van het moerasgebied de Nol.
We bezoeken eerst de boswachterswoning voor een tijdelijke
tentoonstelling van historisch kaartmateriaal uit de 18de en 19de
eeuw. Vlakbij ligt de Roosendaalse vaart die omzoomd is door de
Eikendreef (1660m lang met 360 oude zomereiken). Langsheen een
oude dijkweg bereiken we het sluisje van het Stappersven en daar
wordt de stuw even verder opengezet. Het Stappersven is met 50 ha
het grootste ven van het Grenspark. We wandelen langs de
kasteeldreven van de Boterbergen. Deze dreven werden aangelegd
in blok- en stervorm. Een aanrader voor wie interesse heeft in natuur
én geschiedenis.
Deze activiteit wordt georganiseerd i.s.m. Regionaal Landschap de
Voorkempen. Vandaar dat inschrijven voor iedereen nodig is via
rp.topokaarten@skynet.be

@

Inlichtingen en gids: René Peeters (03/297.42.82)
rp.topokaarten@skynet.be
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3 november 2012
beheerswerken

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerswerken”

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

Zoals altijd is er ’s middags warme soep voorzien.
Gelieve de conservator op voorhand te verwittigen van uw komst.

@

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

17 november 2012
beheerswerken

8u30

Lisseven
“Beheerswerken”

Parkeren langs Lissevenstraat
(12u00) Kalmthout-Nieuwmoer

De jaarlijks winterbeheerswerken worden in de kleine reservaatjes
opnieuw opgestart. Gelieve de conservator te verwittigen van uw
komst.

@

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

1 december 2012
beheerswerken

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerswerken”

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

De jaarlijks winterbeheerswerken gaan verder. Zoals altijd is er ’s
middags warme soep voorzien.
Gelieve de conservator op voorhand te verwittigen van uw komst.

@

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
igor.vandamme@skynet.be
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9 december 2012
uitstap

7u30

Vogels kijken
“Damme & Uitkerkse Polders”

Parking Heuvelhal
(18u30) Kapelstraat, Essen-Centrum
Onkosten: 15 euro

Een bezoek aan Damme staat garant voor waarnemingen van de
Kleine rietgans. De omgeving van Damme is internationaal gekend als
overwinteringsplaats van deze interessante en zeldzame soort.
Uiteraard zijn er ook andere soorten waar te nemen.
De Uitkerkse Polders zijn relicten van oude kustpolders waar nog tal
van vogelsoorten voorkomen. Met wat geluk kunnen we daar de
Velduil spotten. Een aanrader voor de vogelliefhebber.
Bij voldoende belangstelling rijden we met de bus!
Meebrengen: picknick, voldoende (warme) drank, verrekijker en/of
telescoop, vogeldeterminatieboeken, aangepaste kledij.
Inschrijven voor 5 december 2012.

@

Inschrijven en gids: Herman Jacobs (03/677.35.98)
hejacobs@skynet.be

1 februari 2013
ledenavond

18u45

Algemene Ledenavond

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

Elk lid van Natuurpunt-Noorderkempen is van harte uitgenodigd om
deel te nemen aan onze Jaarlijkse Algemene Ledenavond.
Aperitief gevolgd door een voorgerecht: (kaaskroketjes) en
hoofdschotel (keuze uit kalkoen met champignons of visrolletjes met
fijne groenten of vegetarische schotel – kroketjes / frietjes) en een
nagerecht (ijscoupe) en dan koffie/thee


Inlichtingen én Inschrijving: Joris Pinseel (03/667.57.97)
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Vogelcursus 2012
We leggen deze keer vooral de nadruk op de ‘watervogels’ en
‘steltlopers”. De laatste Noorderkempenuitstap van 2012 kadert
perfect in deze cursus en is dan ook in de 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 deel neemt 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).

Indien minder dan 15 deelnemers wordt deze cursus
geannuleerd.
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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“De Korhaan” digitaal
Omwille van ecologische en economische redenen schakelt “De
Korhaan” over naar een digitale versie. In de digitale versie kunnen
we kleurenfoto’s of kleurendiagrammen verwerken. In de gedrukte
versie is dat niet mogelijk. Aan U de keuze. Uiteraard blijft de
papieren versie ook bestaan voor de leden die dat wensen.
Wie zich wenst te abonneren op een digitale versie, stuurt een mail
naar redactie@noorderkempen.be. Van zodra we Uw mail
ontvangen versturen we de volgende “De Korhaan” digitaal.

“De Korhaan” nieuwsflash
Om onze leden op de hoogte te houden van onze activiteiten of om
interessante nieuwsjes te laten weten, worden op geregelde
tijdstippen mails verstuurd naar die leden waarvan we het mailadres
kennen. Wie deze nieuwsflash wenst te ontvangen kan dit melden
aan redactie@noorderkempen.be. Wie deze flash niet meer wenst
te ontvangen kan dat melden op hetzelfde mailadres. Dan wordt u
mailadres uit het bestand verwijderd en respecteren we uw
beslissing.
De redactie
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Wat denkt de nachtzwaluw?
Degenen die al dachten ´nu gaan we eens iets te weten komen zie!´
moet ik ontgoochelen. Het antwoord weet ik namelijk ook niet. Maar
dat hij denkt weet ik wel zeker. Hij denkt misschien niet zo goed als
mijn kat, maar denken doet hij. Hoe ik dat weet? Een nachtzwaluw is
nieuwsgierig. En om nieuwsgierig te kunnen zijn, dat is uit te kijken
naar nieuws, moet ge kunnen denken. Of niet soms?
Dat hij nieuwsgierig is bleek weer maar eens die zachte avond eind
juni een goed half uur na zonsondergang. Ik liep door een bijna kale
duinpanne ergens in de Kalmthoutse Heide en stopte even om goed
te luisteren of er nergens gesnor van een nachtzwaluw te horen was.
Ge weet wel urrrrrrr-orrrrrr-urrrrr. Alles was stil. Ik stond er nog geen
minuut of daar kwam een beetje valkachtige vogel vijf meter hoog
voorbij en ging zes meter hoog in een eenzaam dennetje zitten met
goed zicht op mijzelf. Zowat tien tellen later vloog hij op en keerde
terug langs dezelfde weg waarlangs hij gekomen was, geruisloos op
éen typische vleugelklap na, en verdween in of achter drie hoge
dennen verderop. Witte polsvlekken heb ik niet gezien maar het
moet gezegd dat het al aardig begon te duisteren en dat de hoogte
waarop hij vloog niet ideaal was om die polsvlekken, zo ze er al
waren, op te merken.
Ik heb de uil niet in de kop van dit artikeltje durven opnemen.
Kwestie van geen mensen te choqueren die niet helemaal ten
onrechte denken dat nu net wie niet denkt een uil is. Anders had ik
evengoed kunnen titelen wat denkt een uil? Een weekje eerder stond
ik namelijk te luisteren niet ver van een plaats waar nog een weekje
voordien een nachtwaluw tientallen minuten lang zat te snorren.
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Nog geen minuut of er kwam een vogel ter grootte van een dikke
nachtzwaluw drie cirkels rond mijn hoofd draaien. Hij verdween. Hij
vloog minder snel en soepeler dan een nachtzwaluw en zo
voorzichtig en geruisloos als alleen een uil dat kan. Bij een uil kunt ge
de stilte waarmee hij vliegt zien. Even later was de vogel terug,
draaide enkele cirkels en liet zijn dikke kop zijn vrij korte vleugels en
zijn tamelijk smalle rechthoekige staart bewonderen. Alles in
grijszwart. Toen ging hij drie meter hoog op een horizontale tak van
een den tien meter weg zitten. Vlak in de richting van waar achter de
den roze nalicht van de zon in de ruimte tussen de takken door
scheen. Hij zat me te fixeren. Een echte ransuil. Na misschien twee
minuten kwam hij recht op me af vliegen draaide drie rondjes rond
mijn hoofd en ging toen in een hoge berk zitten waar het lover en de
toenemende duisternis hem verborgen. Geen nachtzwaluw meer
gehoord. Ik vroeg me toen af of een nachtzwaluw en een ransuil wel
compatibel waren.
Ik vroeg het me af tot die zachte avond een week later. Bijna een uur
na zonsondergang - ´t was al aardig donker – zag ik voor mijn voeten
op meerdere plaatsen verse sporen het brede zandpad kruisen. De
Galloway’s die een uur eerder bezuiden de weg graasden en luierden
waren blijkbaar naar het noorden naar hun slaapkwartieren
getrokken. Aan de weg stond nog een verlaatte donkere koe. Toen
ook die de weg overgestoken en na veel getalm opgetrokken was
hoorde ik een eind achter mijn rug in een groepje hoge dennen
gesnor losbarsten. Wat later kwam gesnor uit het bos dichterbij. En
nog wat later weer gesnor rechts van de asfaltweg naar het noorden.
Daar stonden twee duistere figuren, één vanuit Kruibeke daarheen
geloodst door H.J. nog wel, te genieten. Op korte tussenpozen na
was het nachtzwaluwgesnor, nu en dan afgewisseld met
kroewiegeroep, niet van de lucht. De waarnemers hadden er behalve
twee nachtzwaluwen ook drie uilen (waarvan twee kleinere) gezien.
Terwijl de nachtzwaluwen maar bleven tetteren vloog ook nu een uil
onder een vliegende nachtzwaluw door. Dus toch compatibel? Of
net niet? Want wat ze dachten weet ik niet.
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Garage Clissen n.v.
Als U van echte service houdt

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

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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Huybergsebaan 78
2910 Essen
Tel. 03/667.36.35
aerden.tuinmachines@skynet.be
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De Kalmthoutse Heide, groots en grenzeloos

Auteur: Hedwig Lauriks
Uitgeverij: Davidsfonds
Formaat 25,5 x 28,5 cm
Ledenprijs: € 36
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Prijs niet-leden : € 39,95
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Omschrijving :
Op de grens van België en Nederland ligt een uitgestrekt
natuurgebied met weidse en ongerepte landschappen, het
Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide. Het strekt zich uit van
Kalmthout tot de polders bij de Schelde. Al jaren is het de favoriete
bestemming van duizenden wandelaars en fietsers omwille van de
rust en kleurenpracht. Heide, duinen, vennen, bossen en weilanden
bieden er een thuis aan zonnedauw, klokjesgentiaan, mierenleeuw,
heikikker, nachtzwaluw en tal van andere planten en dieren.
Fotograaf Marc Slootmaekers brengt dit grensoverschrijdend
natuurgebied in beeld, met aandacht voor al wat er leeft en groeit.
Zijn foto’s tonen de enorme ecologische en cultuurhistorische
waarde van de regio. Hedwig Lauriks vult de beelden aan met
informatie over fauna en flora, het mysterieuze landgoed Mont Noir,
het schilderachtige Stappersven, kasteelpark Ravenhof-Moretusbos,
de
opkomst
van
het
toerisme
…
Marc Slootmaekers is een gerenommeerde natuurfotograaf die al
vele jaren de mooiste beelden maakt van de Belgische en
buitenlandse natuur. Hedwig Lauriks is al meer dan twintig jaar gids
in het gebied. Van De Kalmthoutse Heide, groots en grenzeloos
maakten ze een prachtig boek voor een breed publiek van natuur-en
cultuurliefhebbers.
Verkoop van het boek
Natuurpunt Noorderkempen biedt haar lezers de kans dit unieke
boek hier ter plaatse aan te kopen. Na telefonische afspraak en
contante betaling van ledenprijs kunt U het boek afhalen bij de
volgende personen.
Voor Kalmthout
Hedwig Lauriks, Putsesteenweg 129A (tel. 03/ 666 63 68)
Voor Essen
Joris Pinseel, Schanker 12 (tel 03/ 667 57 97)
De Korhaan nr. 4 / oktober 2012
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De Kudde
De schrik van vorige jaren nog niet te boven,
besloot ik me dit keer echt uit te sloven
Ik was op het ergste voorbereid,
klaar voor een man-tot-man strijd
In mijn rugzak zat het oorlogsgerief gereed:
een zakmes, pepperspray en een potje met deet
Ook de verrekijker, de Sultana en de pet gingen mee
Allemaal deel van mijn lumineuze idee
Het plan leek simpel en effectief,
maar achteraf bleek ik nogal naïef
Zelfzeker vertrok ik naar de hei,
ver van elke boerderij
Zo was de kans op een onprettige ontmoeting
met een koe, een stier of zelfs een kalf
toch zeker maar half
Uit voorzorg smeerde ik me in met deet,
dan roken ze zeker niet mijn zweet
Vervolgens camoufleerde ik me met gras en wilgentakken,
die stak ik overal in mijn zakken
De pepperspray zat grijpklaar,
ik was voorbereid op ieder gevaar
Veilig als ik me voelde, verslapte mijn aandacht
en dat was waarop ze hadden gewacht…
Opkijkend van een gentiaan,
keek ik recht in een fors ontwikkeld reukorgaan
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Doodstil bleef ik staan
en hoorde meerdere monden aan het knabbelen gaan
Al snel drong het tot me door
dat het niet één koe was, nee hoor:
maar liefst een hele kudde
was aan mijn bladeren aan het schudden
De angst verstijfde mijn ledematen,
maar mijn hart was in alle staten
Uit mijn ooghoeken zag ik de pepperspray
langzaam uit mijn zak glijden
Er zat deze keer dus echt niks mee,
ondanks al het voorbereiden
Nu alle hulp vervlogen was,
zag ik mijn einde naderen
Ik viel voorover in het gras,
mijn hoofd omringd door bladeren
Kleine hoefjes trippelden rond mij heen,
een natte snuit duwde tegen mijn gezicht
en mijn blik werd naar boven gericht
Twee zwarte oogjes keken me liefjes aan
en achter het kalfje zag ik de rest van de kudde staan
Net voor ik het bewustzijn verloor
loeiden ze in koor: Gelukkige verjaardag!
© Sarah
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Weinig dagvlinders?
Een paar maand geleden zei iedereen het en stond het tot in de
krant toe: er zijn weinig vlinders dit jaar. Ik moet zeggen dat ik dat
ook vond. Tot ik de tellingen van de laatste tien jaar boven haalde. Ik
moest vaststellen dat op de Horendonk 2012 tot en met juli niet eens
zo slecht was. Berekend als in totaal gezien aantal gedeeld door het
aantal telbeurten was voor de meeste soorten 2012 boven
gemiddeld. De witjes en de blauwtjes scoorden wat lager. Het
zwartsprietdikkopje ook, maar dat is reeds een aantal jaren fel
teruggevallen. De zandoogjes hielden stand of deden beter, de
citroenvlinder en de kleine vos ook, en het oranjetipje nog meer. Ik
zag zelfs voor het eerst sedert voorjaar 2005 hier thuis weer een
argusvlinder.
En als we augustus erbij nemen wordt het alleen maar beter. Nooit
zag ik meer bonte zandoogjes in mijn tuin dan op 10 augustus,
namelijk 28. Nooit zag ik zoveel citroenvlinders op Horendonk als
waar dan ook dan op 14 augustus namelijk 7 op de bloemen van John
aan de put en bij het rad van de Raeyberg, 8 op Buddleia thuis en
niet minder dan 25 aan het stort. Op een partijtje bloeiende
kattenstaart van niet meer dan tien vierkante meter wemelden er
21. Zelfs 8 kleine vossen op één struik (op 11 augustus) had ik al lang
niet meer gezien.
Koen Verschoore
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Primavera

Kantoor Verzekeringen
van Eekelen

Florist sinds 1981
Maandag

Stationsstraat, 45
2910 Essen
Tel. 03/667.54.55
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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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Drankenhandel
Van Oevelen
Moerkantsebaan, 47a
2910 Essen
Tel. 03/235.61.32
maandag & woensdag tot vrijdag
09u00 - 12u30 & 13u30 - 18u00
zaterdag van 09u00 - 17u00
zondag van 09u30 - 12u30
dinsdag en feestdagen gesloten
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Mexicanen betalen boeren met gesorteerd afval
Op een ruilmarkt in Mexico-Stad kunnen klanten alleen betalen als ze
hun glas, PMD of papier inleveren. Met de tegenwaarde van dat
gesorteerde afval kunnen ze dan hun inkopen doen. De plaatselijke
boeren krijgen er een vastgelegde prijs voor. Het is een succesvol
voorbeeld van milieuvriendelijke, eerlijke handel.
Met een kilo PET-flessen kan je meer dan een halve kilo aardappelen
of tomaten kopen. Betalen met zeven kilo glas kan ook. We zijn op
de ruilmarkt in het westen van Mexico-Stad, in Bosque de
Chapultepec, de groene long van de hoofdstad.
De jonge graficus Isabel Becerril komt er voor het eerst en ze heeft
veertig kilo recycleerbaar afval meegebracht om straks naar huis te
kunnen met groenten, fruit en wat planten. “Heel fijn. Het heeft me
ertoe aangezet om al mijn afval te sorteren,” zegt ze.
Win-winsituatie
De ruilmarkt werkt zo: je komt aan bij de stand van het ministerie
voor Milieuzaken: twintig tafels waar vrijwilligers papier, karton, glas,
PMD en zelfs afgedankte elektrische apparaten in ontvangst nemen
en wegen. Elke afvalsoort kent per kilo een tegenwaarde in punten.
Zo is een kilo papier drie punten waard, een kilo aluminium zestien
punten. De punten zijn het virtuele geld waarmee je naar de boeren
op de markt gaat. Het echte geld krijgen de boeren nadien van het
ministerie.
De ruilmarkt is een initiatief van enkele boerenverenigingen uit de
regio en het ministerie voor Milieuzaken van het Federaal District
Mexico-Stad. Het is een win-winsituatie geworden. De deelnemende
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producenten zien zich verzekerd van een afzetmarkt én van een
juiste prijs voor hun producten; Mexico-Stad heeft een manier
gevonden om recyclage te stimuleren. Er is nog maar zes keer markt
gehouden en er zijn al twintigduizend marktgangers gepasseerd. Er
werd 70 ton afval ingeruild voor 41 ton fruit, groenten,
melkproducten en planten.
“Dit is een geweldig succes voor de producenten,” zegt Erick
Izquierdo van de Tierra Nueva coöperatieve. “De mensen leren de
plaatselijke boeren en hun producten kennen. Hun werk wordt nu
naar waarde geschat.” Izquierdo zelf kweekt konijnen en kwartels en
verkoopt ook pruimen en sla. Zijn collega Jorge Godoy sluit de
marktdag af met een verkoop van honderd kilo sla, postelein,
peterselie en aardappelen. Allemaal afkomstig van zijn ene hectare
grond. “Alles is verkocht. Dit is een inkomen dat me goed
vooruithelpt.”
Nog maar een begin
De ruilmarkt wordt alleen op de eerste zondag van de maand
gehouden en barst haast uit haar voegen. “We zitten nu al aan het
maximum aantal bezoekers dat we aankunnen,” aldus Izquierdo,
“We zullen dus vaker moeten markt houden of ook op andere
plaatsen beginnen.”
Mexico staat nog maar aan het begin van het sorteren en recycleren
van afval. Van de veertig miljoen ton afval wordt maar 15 procent
gerecycleerd. Mexico-Stad recycleert zelfs maar 12 procent en heeft
nochtans het grootste probleem. Elke dag wordt er dertienduizend
ton afval geproduceerd.
Auteur: Emilio Godoy (Mexico-Stad, 13 augustus 2012)
Bron: IPS
Tekst aangebracht door Guy Van den Broek
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Europa herbekijkt voedselproductie (analyse)
Het huidige Europese landbouwbeleid waarbij grote hoeveelheden
voedsel worden geproduceerd met behulp van industriële
landbouwmethoden, moet herbekeken worden. Deskundigen vinden
dat dit model geen toekomst meer heeft in een sector die groener
moet gaan denken.
Het huidige Europese landbouwbeleid (CAP) werd zes decennia
geleden bedacht door landen die tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog met ernstige voedseltekorten te kampen hadden.
Maar in tijden van hongersnood, slepende droogte en dreigende
bronnenoorlog, waarschuwen deskundigen dat de logica achter dit
beleid waarbij grote hoeveelheden voedsel worden geproduceerd
met behulp van industriële landbouwmethoden, herbekeken moet
worden.
Voedsel verspild
Honger is iets wat de Europeaan niet meer kent. Gemiddeld eet die
twee keer zoveel vlees als het wereldgemiddelde.
Het European Environmental Bureau berekende dat per hoofd in de
Europese Unie (EU) zo’n 170 kilo voedsel op jaarbasis wordt verspild.
Bovendien heeft de industriële landbouw zoals die sinds jaren wordt
gepromoot in de Unie, een enorme kost voor het milieu.
De landbouw is goed voor een kwart van het totale jaarlijkse
waterverbruik in Europa, 100.000 hectare land gaat verloren voor de
landbouw als gevolg van bederf en de biodiversiteit krimpt.
Geholpen door financiële ondersteuning konden onze boeren
producten exporteren tegen prijzen die ver onder de
productiekosten lagen wat kleine boeren in ontwikkelingslanden in
de problemen bracht.
Hoewel dergelijke subsidies de laatste jaren aanzienlijk
verminderden is Europa vandaag 's werelds grootste importeur en
exporteur van landbouwproducten.
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Voorstel tot hervorming
Het CAP ondergaat momenteel structurele hervormingen die moeten
resulteren in een nieuwe aanpak na 2014.
Vorig jaar heeft de Europese Commissie, het uitvoerend orgaan van
de EU, een voorstel ingediend dat naar groenere
landbouwmethoden moet leiden.
Per zeven jaar gaat er 350 miljard euro aan publieke middelen naar
landbouwbedrijven in de EU. De Commissie stelde voor dat vanaf
2014, 30 procent van de rechtstreekse betalingen aan landbouwers
zou afhangen van de implementatie van milieunormen. Ook werd
een plafond van 300.000 euro aan subsidies per landbouwbedrijf
voorgesteld.
Verder riep de Commissie boeren op om ten minste drie soorten
gewassen op hun land aan te planten met de bedoeling om de
destructieve monoculturen tegen te gaan, en zeven procent van het
land vrij te houden voor de ontwikkeling van wildlife.
Natuurlijke aanpak
Het voorstel is een poging om de Europese landbouw te herstellen
naar een meer natuurlijke aanpak.
Maar de grote industriële landbouwbedrijven die elke centimeter
grond willen zien opbrengen, zullen niet toestaan dat het oude
agrarische regime zomaar wordt neergehaald.
Het Commissievoorstel werd al onder vuur genomen door industriële
landbouworganisaties en nationale regeringen.
"Ik weet dat sommige boeren al veel doen" reageerde EUcommissaris voor Landbouw, Dacian Ciolos. "We bieden ook
flexibiliteit als er al vorderingen werden gemaakt. Maar het principe
blijft hetzelfde voor iedereen en daarom mogen deze maatregelen
niet op vrijwillige basis worden genomen. We kunnen niet over
duurzame landbouw spreken zonder verantwoordelijkheden te
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nemen inzake de bescherming van het milieu en het beheer van
natuurlijke hulpbronnen" benadrukte Ciolos.
Met een deadline van iets meer dan een jaar, willen de CAPonderhandelaars erover waken hun oorspronkelijke voorstellen niet
nu al af te zwakken en tegelijkertijd willen ze aan de goedkeuring van
onwillige lidstaten werken.
Groene NGO's die het Commissievoorstel in eerste instantie een
lauw welkom gaven en vonden dat het nog veel verder had kunnen
gaan, zijn nu voorstander van de hervormingen en roepen de
lidstaten op om de aanbevelingen uit te voeren.
"De begunstigden van het CAP moeten begrijpen dat dit publieke
geld geen recht is maar een voorrecht dat ze moeten verdedigen en
rechtvaardigen"
zegt
Trees
Robijns,
de
EU-landbouw
beleidsmedewerker bij BirdLife.
Auteur: Claudia Ciobanu (Warschau, 19 augustus 2012)
Bron: IPS
Tekst aangebracht door Guy Van den Broek

300 miljoen landbouwvogels verdwenen sinds 1980
Hoeveel nog te gaan voor we het
Europees landbouwbeleid bijsturen?
De laatste wetenschappelijke data van Birdlife International en de
European Bird Census Council wijzen uit dat typische Europese
landbouwvogelsoorten aan een ijltempo achteruitgaan: sinds 1980
verdwenen er 300 miljoen landbouwvogels. “Momenteel
onderhandelen het Europees Parlement en de lidstaten over de
hervorming van het Europees landbouwbeleid. Zij hebben de sleutel
in handen om deze neerwaartse trend te stoppen”, zegt Annelore
Nys, landbouwexpert bij Natuurpunt.
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“Als we nu niet ingrijpen is het voor veel soorten te laat. Enkel een
echte vergroening van het landbouwbeleid op basis van het
principe 'publiek geld voor publieke diensten' kan het tij doen
keren.”
Typische landbouwvogels boeren achteruit
De akkerfauna is in heel Europa sterk achteruitgegaan door de
intensivering van de landbouw. Monoculturen nemen het landschap
over, bloemrijke akkerranden worden omgeploegd en er worden
veel meer kunstmest en pesticiden gebruikt. Daardoor is er voor veel
soorten onvoldoende nest- en voedselgelegenheid. Van de 37
Europese landbouwvogelsoorten die opgevolgd worden in de
Farmland Bird Index, zijn er 22 die sterk in aantal achteruitgaan en
slechts 6 die er op vooruit gaan. In totaal zien we een daling van het
aantal landbouwvogels met 52% sinds 1980. Dit komt overeen met
300 miljoen vogels die verdwenen over de laatste 3 decennia.
De veldleeuwerik is één van die typische landbouwvogels die zijn
leefgebied drastisch achteruit zag gaan. Het gevolg is een daling met
48% van het aantal veldleeuweriken in de afgelopen 30 jaar. Voor
Vlaanderen zijn de cijfers nog dramatischer: de populatie
veldleeuweriken stortte sinds de jaren 70 volledig in met een
achteruitgang van 95%.
Ook de geelgors boert sterk achteruit. Sinds 1980 daalde de
populatie met 42% in Europa en met 60 tot 70% in Vlaanderen. De
geelgors is voor zijn voortplanting sterk afhankelijk van kleine
landschapselementen zoals hagen, bosjes en bomenrijen. De laatste
3 decennia zijn die massaal verdwenen uit het landbouwlandschap.
En ook het voedselaanbod voor deze soort (zaden en insecten) is
sterk ingekrompen doordat ruige graszomen ingeploegd of met
pesiticiden behandeld worden.
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Vergroening landbouwbeleid
“Biodiversiteitsverlies tast onze levensstandaard en welzijn aan: 30%
van alles wat op ons bord komt is afhankelijk van bestuivers zoals
hommels en bijen en de natuur werkt als een
waterzuiveringsstation”, zegt Annelore Nys. “Ook als je niet elke
week met de verrekijker op stap gaat zijn deze cijfers een eyeopener. Vogels zijn één van de beste indicators om de ‘gezondheid’
van ecosystemen te meten. De nieuwste cijfers tonen aan dat het vijf
voor twaalf is.”
“Deze trend kan omgebogen worden”, zegt Annelore Nys. “Met de
hervormingsronde voor het Europees Landbouwbeleid liggen alle
kaarten hiervoor op tafel. Maar momenteel lijken de lidstaten en
Europese parlementairen geen oren te hebben voor structurele en
gebiedsgerichte maatregelen en kiezen ze voor greenwashing.” Deze
nieuwe, harde cijfers kunnen helpen om het debat opnieuw te
focussen op het principe van publiek geld voor publieke diensten.
Natuurpunt is ervan overtuigd dat een trendbreuk enkel mogelijk is
wanneer het hele landbouwbeleid vergroent. Dit houdt in dat we
sterke randvoorwaarden hebben die voor alle landbouwers verplicht
zijn, een directe inkomenssteun die gekoppeld wordt aan een aantal
basis diensten zoals ruimte voor hagen, poelen en bloemrijke zomen
in het landbouwgebied. En tegelijk extra vergoedingen voor
landbouwers die meer inspanningen leveren voor natuur en milieu.
Een dergelijke hervorming verzekert dat het geld dat naar de
landbouw gaat een investering is voor de samenleving en het milieu.
Annelore Nys
Meer info: GSM: 0491 34 68 28

De Korhaan nr. 4 / oktober 2012

Pagina 28

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

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal

Vera Warmoeskerken
Schooldreef, 2
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.51.41
CDV nr. 26956
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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 6 : Duinen, Stuifduinen en open zand
De soortenrijkdom van de duinen hangt samen met verschillen in
stabilisatiegraad, bodemopbouw, successiestadia. Met beheer en
gebruik kan men ervoor zorgen dat die verschillende stadia en
condities naast elkaar blijven bestaan.
Door de Buntgrasvegetatie stabiliseren de verstuivingen stilaan. Het
zand wordt compacter, houdt langer water vast en in het mostapijt
kan Struikhei kiemen. Een droge heidebegroeiing ontwikkelt zich,
tenminste wanneer grassen niet gaan domineren. De laatste
decennia is er een versneld dichtgroeien met Buntgras,
Zandstruisgras, maar ook met Gewoon struisgras als gevolg van
stikstofdepositie. En zijn het niet de grassen die gaan domineren, dan
is het wel het Grijs Kronkelsteeltje. Wanneer zo de bodem bedekt
geraakt, dan gaat de rijkdom aan korstmossen, blad- en levermossen
sterk achteruit. Dat is problematisch, want de botanische
biodiversiteit van duinen bestaat immers voor 50% tot 80% uit
korstmossen.
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Willen we de biodiversiteit verhogen moeten we een grote aandacht
hebben voor de flora. Het probleem is echter dat open zand op zich
niet voldoende is om het dynamische duinmilieu in stand te houden.
Niet zelden zullen de duinen eerder eroderen, dan dat er nieuwe
gevormd worden. Inslaande regendruppels en afstromend
regenwater kan veel zand laten wegspoelen, met een algemene
vervlakking tot gevolg. Ook veelvuldig spelen en betreding versterkt
dit effect. In grote heidereservaten worden daarom duincomplexen
permanent afgesloten voor het publiek.
Voor het stimuleren van duinvorming zal het daarom zaak zijn vooral
de vlakke delen van duinen terug open te maken. Als die voldoende
groot zijn en uit de beschutting van bos liggen, zodat de windwerking
optimaal is, kan van daaruit zand voor sedimentatie aangevoerd
worden zonder dat er erosie optreedt. Grote open plaatsen creëren
en maatregelen nemen tegen het snel dichtgroeien zijn belangrijke
beheermaatregelen.
Toekomstplannen voor het Stappersven
In het Stappersven hebben we nog heel mooie landduinformaties,
n.l. de Nolse Duinen en ook op sommige plaatsen in de Boterbergen.
Deze landduinen zijn bijna volledig begroeid met Grove Den,
Amerikaanse Vogelkers en waar er nog open landschap is met Grijs
Kronkelsteeltje. Hier zullen dan ook de grootste beheerwerken en
veranderingen plaatsvinden in de toekomst. Wat voor sommige
mensen aanzien kan worden als kaalkap van een mooi bos, betekent
voor de natuur het verwijderen van aangeplante en opgeschoten
dennen en Amerikaanse Vogelkers (= exotenbeheer). Dit is dan in de
definitie van bos ook geen bos, maar een aangeplante “boomakker”
met exoten.
Deze kapvlaktes worden dan afgeplagd tot op het minerale stuif- of
dekzand, wat een betere uitgangspositie is voor zandverstuivingen
en nieuwe stuifzandbegroeiingen gegenereerd worden. Ook de
boomstobben dienen afgeplagd te worden.
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Dit pioniersbiotoop is van groot belang voor mossoorten, zoals
eerder vermeld, maar ook voor heel wat insecten, zoals loopkevers,
maar ook voor de Rugstreeppad en Heivlinder.
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.
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Eén vierkante meter natuur aan je raam
Eén vierkante meter nieuwe natuur per inwoner, ieder jaar
opnieuw. Dat is de kern van wat Natuurpunt vraagt aan de lokale
besturen die na de gemeenteraadsverkiezingen aan de macht
komen.
Enkele weken voor de verkiezingen is het tijd om onze vraag voor
meer lokale natuur nog eens extra in de verf te zetten. Daarom
hebben we 3 topprioriteiten geselecteerd, die in elk bestuursakkoord
opgenomen moeten worden:
1. Realiseer één vierkante meter nieuwe natuur per inwoner, ieder
jaar opnieuw
2. Voer één actieplan uit per soortengroep van de Rode Lijst
3. Voorzie minstens €3 per Natuurpuntlid in de gemeente voor de
lokale afdeling
Eén m² natuur: meer leven dan je denkt
Elke vierkante meter natuur is winst voor de inwoners van
gemeenten en provincies. Want wees nu eerlijk wie houdt niet van
natuur? Door te investeren in natuur kan het nieuwe bestuur werken
aan een gezonde en mooie gemeente voor de inwoners. De natuur
zorgt voor een streekeigen identiteit en levert tal van nieuwe
recreatiemogelijkheden op. Het betekent ook proper water, zuivere
lucht, minder schommelingen bij extreme temperaturen en een
gratis verzekering tegen overstromingen.
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Hang de affiche bij Natuur.blad op en win een elektrische
fiets van Lampiris.
Wil jij ook meer natuur in jouw buurt? Doe mee met de posteractie
en win een elektrische fiets van groene energieleverancier Lampiris.
Neem een foto van jezelf samen met de poster en zet die op
www.natuurpunt.be/vierkantemeter. Onder de deelnemers wordt
een elektrische fiets van Lampiris verloot.
Meer weten over onze verkiezingsvoorstellen: volg ons op Facebook
en Twitter.
Natuurpunt Mechelen

Behaag natuurlijk
Dit najaar organiseren zowel de gemeente Kalmthout als de
gemeente Essen een “Behaag… Natuurlijk”-actie. Het doel van de
actie is om tuinen en erven te voorzien van streekeigen planten.
Aangezien inheemse hagen de voorkeur krijgen op
draadafsluitingen en houten of betonnen afschermpanelen is deze
actie meer dan de moeite waard.
Kalmthout … Bestel je haag … enkel voor inwoners van Kalmthout
Vanaf 3 september tot 26 oktober 2012 kan je tegen voordelige
prijzen streekeigen haagplanten bestellen. De milieudienst heeft
hiervoor een selectie gemaakt van 10 pakketten gaande van
gelijksoortige hagen tot een gemengd vogelbosje.
Hoe bestellen?
Heel eenvoudig! Op het bestelformulier, verkrijgbaar op de
milieudienst, duid je je keuze aan. Dit formulier dient uiterlijk vrijdag
26 oktober 2012 ingeleverd te worden op de milieudienst van het
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gemeentehuis, samen met de betaling. Folders met
plantbeschrijvingen en onderhoudtips zijn te verkrijgen in de
bibliotheek en op het gemeentehuis.
Wanneer afhalen?
Op zaterdag 24 november tussen 10 en 12 uur kan je je bestelling
afhalen in het gemeentemagazijn, Galgenheiken 9 (KMO-zone
Bosduin). Bij de bedeling wordt, zolang de voorraad strekt, gratis
compost aangeboden, die kan aangewend worden bij de aanplant
van de planten. Indien je hiervan gebruik wil maken, kan je dit
aanduiden op het bestelformulier.
Meer info: Milieudienst, 03 620 22 64, duurzaamheid@kalmthout.be
www.kalmthout.be/Natuur-en-groen-Behaag-natuurlijk.html
www.natuurpunt.be/behaag
Essen … Behaag je landschap … enkel voor inwoners van Essen
Tot 22 oktober 2012 kun je in Essen verschillende plantenpaketten
aan een voordelige prijs aankopen. De milieudienst heeft hiervoor
een selectie gemaakt van 4 pakketten gaande van bij- en
vlindervriendelijk, vogelvriendelijk tot een bospakket of knotwilg.
Zoveel mogelijk planten zijn van autochtone afkomst.
Hoe bestellen?
Heel eenvoudig. In Essen Info vind je een bestelformulier. Bezorg dit
samen met de betaling aan de milieudienst.
Wanneer afhalen?
Op zaterdagvoormiddag 17 november 2012 kan het bestelde pakket
afgehaald worden in de loods bij het gemeentehuis.
Meer info: Milieudienst, 03 670 01 47, milieu@essen.be

In Kalmthout gaat de actie i.s.m. Natuurpunt.
In Essen i.s.m. de MINA-raad.
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Feestzalen

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

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

www.tnieuwbegin.be

Sikkelsprinkhaan
© Jeanine Van Waelderen
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Sprinkhanen in de Kalmthoutse Heide
14 deelnemers trokken o.l.v. 2 jonge en enthousiaste
natuurliefhebbers door de Kalmthoutse Heide op zoek naar
Sprinkhanen. Het weer viel goed mee: wat zon, wat wolken en
redelijk warm zodat de springers behoorlijk opvielen. Sommigen
werden op het gehoor gevonden, anderen sprongen dan weer voor
onze voeten weg. In beide gevallen belandden ze in een pot zodat ze
goed konden bekeken worden. Bij elke vangst hoorde de nodige
interessante uitleg. Bert en Ruben Foquet zijn echte kenners en
vertelden dan ook honderduit over hun lievelingsdieren.
Dat je een zéééér goed gehoor moet hebben om ze auditief waar te
nemen bewezen zowel de Heidesabelsprinkhaan als de Snortikker.
Op een digitale geluidsbron zijn ze nog enigszins te horen, maar in
het veld is het erg moeilijk ze op te sporen … toch zeker als je al wat
ouder wordt. Kortom, de deelnemers beleefden een boeiende
namiddag op de Heide en kwamen met een welgevuld notaboekje
thuis. Naast 11 soorten Sprinkhanen werden ook enkele Libellen en
Dagvlinders waargenomen.
Mocht je nog meer willen weten over Sprinkhanen?
In 2013 organiseert Natuurpunt-Noorderkempen bijna zeker een
‘Sprinkhanencursus’.
Verslag: Joris Pinseel
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De zomer is voor wat vogels betreft, altijd een wat rustiger seizoen.
De maanden juni en juli waren redelijk somber, fris en behoorlijk
nat. Dit had ook een effect op een aantal latere broedvogelsoorten
zoals bv. Nachtzwaluw die door het slechtere weer hun jongen
moeilijker groot kregen, of waarvan de jongen later uitvlogen.
Augustus was heel wat beter en konden we bestempelen als zomer.
Ondanks dat dit het kalmste seizoen van het jaar is, werden ook nu
weer een aantal bijzondere waarnemingen verricht. De
opmerkelijkste feiten kan je lezen in onderstaand overzicht.

Waarnemingen in Essen en Kalmthout
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) was een talrijke gast op diverse
vennen en plassen in de regio. Deze zomer werden er ook
verschillende broedgevallen geregistreerd. Vooral op het
Stappersven waren er deze zomer vrij grote aantallen Geoorde Futen
(Podiceps nigricollis) aanwezig. Hier werd op 5 aug. een max. van 65
exn. geteld.
Op 21 juni vloog een Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) over de
Kalmthoutse Heide. Op 30 juli en 4 aug. werd er telkens een Grote
Zilverreiger (Egretta alba) waargenomen in de Maatjes. Zeer leuk
was de waarneming van 6 Zwarte Ooievaars (Ciconia nigra) die op 5
aug. over het Stappersven vlogen. In aug. werd er ook af en toe een
exemplaar in de Maatjes waargenomen. Heel de zomer was er een
Lepelaar (Platalea leucorodia) aanwezig bij enkele plassen in de
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Maatjes. Op 21 juli werden 2 exn. waargenomen en op 4 aug. waren
hier zelfs 3 exn. aanwezig.
Grauwe Ganzen (Anser anser) zijn in de zomer al lang geen zeldzame
verschijningen meer, zo ook dit jaar. In aug. was zelfs een groep van
100 exn. aanwezig in de Kalmthoutse Heide. Opmerkelijk was de
zomerwaarneming van Smient (Anas penopele). Op 6 juli waren 4
exn. aanwezig op het Stappersven. Ook al bijzonder was de
waarneming van een wijfje Pijlstaart (Anas acuta) dat op ditzelfde
ven zat op 7 juli. Zomerwaarnemingen van deze soort zijn zeldzaam.
Zomertalingen (Anas querquedula) waren nog geregeld te zien in de
regio. De meldingen kwamen vooral van de Kalmthoutse Heide en de
Maatjes. Net zoals de afgelopen jaren waren ook nu weer heel de
zomer Brilduikers (Bucephala clangula) in de regio. De meeste
waarnemingen kwamen van het Stappersven en de Putse Moer in de
Kalmthoutse Heide.
Wespendieven (Pernis apivorus) werden in deze periode op diverse
plaatsen in de regio pleisterend of overvliegend waargenomen. De
meeste waarnemingen kwamen van de Kalmthoutse Heide. Geregeld
werden jagende Bruine Kiekendieven (Circus aeruginosus)
waargenomen in de Kalmthoutse Heide en de Maatjes. In de Maatjes
werd reeds op 26 juli een vrij vroege Blauwe Kiekendief (Circus
cyaneus) opgemerkt. In aug. werd er tijdens meerdere dagen een
Visarend (Pandion haliaetus) waargenomen in de Kalmthoutse
Heide; vooral bij de Drielingvennen en het Stappersven. Zeer leuk
was de waarneming van een Roodpootvalk (Falco vespertinus) die op
4 aug. over Wuustwezel-Gooreind vloog. Slechtvalk (Falco
peregrinus) was ook nu weer bijna dagelijks te zien in de regio;
meestal in De Maatjes en de Kalmthoutse Heide.
Kleine groepjes Patrijzen (Perdix perdix) werden af en toe
waargenomen op een aantal weilanden. In de Wezelse Hei werd een
mooi groepje van 14 exn. waargenomen. In het weilandcomplex van
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de Maatjes en de Wezelse Hei werden slechts enkele Kwartels
(Coturnix coturnix) gehoord.
Leuk was de waarneming van een Porseleinhoen (Porzana porzana)
in de Kalmthoutse Heide op 13 aug.. Zeer bijzonder was de
ringvangst in de Nol te Essen-Wildert van een Klein Waterhoen
(Porzana porva) op 11 augustus.
Op 16 juli was de enige Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) voor
deze periode aanwezig bij de Maatjes. Een Goudplevier (Pluvialis
apricaria) was in ditzelfde gebied aanwezig op 18 aug.. Enkele Bonte
Strandlopers (Calidris alpina) pleisterden of vlogen af en toe door de
regio. In aug. pleisterden er enkele Zwarte Ruiters (Tringa
erythropus) in de Steertse Heide in de Kalmthoutse Heide en in de
Maatjes.
Groenpootruiter (Tringa nebularia) was een vrij
regelmatige doortrekker. Witgatjes (Tringa ochropus) waren zeer
regelmatig aan te treffen aan allerhande plasjes in de regio.
Bosruiter (Tringa glareola) was ook vrij geregeld aanwezig in de
regio. Eind aug. zat een mooi groepje van 11 exn. in de Steertse
Heide.
Zwartkopmeeuwen (Ichthyaetus melanocephalus) waren in juni en
juli nog regelmatig te zien op verschillende weilanden in de regio. Op
24 juli werden in de regio zelfs meer dan 1000 exemplaren
waargenomen!!! Opmerkelijk was de waarneming van een Grote
Stern (Thalasseus sandvicensis) die op 20 juni over de Kalmthoutse
Heide vloog. Normaal wordt deze soort vooral gezien in kustregio’s.
Tijdens deze zomer werden er verschillende Ransuilen (Asio otus)
waargenomen, vooral in de natuurgebieden. Gelukkig waren er ook
dit jaar weer verschillende broedgevallen van deze leuke uilensoort.
Vanaf half aug. pleisterde er vrij geregeld een Draaihals (Jynx
torquilla) in de Kalmthoutse Heide. Er waren ook verschillende
ringvangsten.
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Op 19 aug. was een Duinpieper (Anthus campestris) aanwezig in de
Kalmthoutse Heide. Vanaf eind juni trokken de eerste Paapjes
(Saxicola rubetra) door de regio. De eerste Tapuit (Oenanthe
oenanthe) voor het najaar zat op 14 aug. in de Kalmthoutse Heide.
Zeer leuk was het feit dat er in juni geregeld een Snor (Locustella
luscinioides) zat te zingen in De Maatjes. Op 9 juni was er een
zangpost van Wielewaal (Oriolus oriolus). Heel de zomer waren er
regelmatig groepjes Kruisbekken (Loxia curvirostra) te zien in de
regio. De meeste waarnemingen kwamen van het Klein Schietveld en
de Kamthoutse Heide. Deze zomer waren er verschillende meldingen
van Appelvink (Coccothraustes coccothraustes).

Bijzondere waarnemingen op het Groot – Schietveld
Op 9 augustus pleisterde er kortstondig een Zeearend (Haliaeetus
albicilla). Nadien schroefde de vogel op en vloog deze hoog verder
naar het zuiden. Ook leuk was de Slangenarend (Circaetus gallicus)
die hier op 29 juni overvloog. Op 29 juli vloog een Rode Wouw
(Milvus milvus) over dit gebied en op 13 augustus trok er een Zwarte
Wouw (Milvus migrans) over. Op 28 en 29 augustus pleisterde
telkens een Grauwe Kiekendief (Circus pygargus).
Op 21 augustus pleisterde er de eerste Draaihals (Jynx torquilla). De
dagen daarna werd nog regelmatig een ex. waargenomen.
Ook leuk was de Orpheusspotvogel (Hippolais polyglotta) die op 11
augustus in dit gebied pleisterde. Een overvliegende Ortolaan
(Emberiza hortulana) werd genoteerd op 15 augustus.
Tot zover dit overzicht. Een volledig overzicht met meer details vind
je op www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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