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De
Korhaan

Dankzij de permanente inzet van vroegere en huidige bestuursleden,
naaste medewerkers en leden hebben we in 2012 een mooi lustrum
kunnen vieren. Daar eindigt het echter niet … een dergelijk feest
moet de aanzet zijn om verder te gaan … nieuwe ideeën uit te
werken … nieuwe initiatieven te nemen … nieuwe uitdagingen aan te
gaan.
2013
wordt
daartoe
de
eerste
aanzet.
Nu
de
gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn, kunnen we met een
nieuw elan verder werken en samen met de bestuurscoalities op weg
gaan om de volgende zes jaar een ‘ander’ en hopelijk ‘beter’ milieuen natuurbeleid uit de brand te slepen. Er werden voor de
verkiezingen beloftes gemaakt … hopelijk worden ze dan ook
waargemaakt … ons milieu, de natuur en de Biodiversiteit moeten
met een geschikt beleid ‘beter’ worden. Meer ‘open groene ruimte’,
‘behoud én liefst uitbreiding van Biodiversiteit’, ‘correct uitgevoerd
bermbeheer’, ‘bescherming en uitbreiding van KLE’, ‘sensibilisering
van de bevolking’, …
Acties zoals “Behaag je landschap” zijn schitterende gelegenheden
om het groene gedachtengoed naar de burger te brengen. Zowel in
Essen als in Kalmthout was dit initiatief in 2012 een groot succes.
Maar ik stel me de vraag of het “landschap” dan wel “de tuin” meer
behaagd werd. Ik laat dit in het midden, maar ik stel nog steeds vast
dat het landschap in Essen en Kalmthout alsmaar minder “behaagd”
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is. Dat Kempens landschap vormt ook in 2013 de basis van het
overgrote deel van onze natuurwandelingen. Het schitterende
reservaat “De Kalmthoutse Heide” staat meerdere keren in het
daglicht. Ook “De Maatjes” en “het Beekdal van de Kleine Aa” staan
weer op het progamma … Stuk voor stuk nog mooie stukjes
landschap. Onze beheerswerken in zowel de kleine als de grote
reservaten zijn een uitgelezen moment om “natuur” echt te
“beleven”. Hopelijk komt U als lid van Natuurpunt meegenieten,
meewerken, meebeleven. Er valt altijd wel iets te zien tijdens zo’n
tocht of een beheersdag … Moeder Natuur zorgt regelmatig voor
schitterende momenten. En de gidsen en conservators kunnen jullie
daarop attent maken.
Ik hoop dat we ook dit jaar weer mogen rekenen op Uw steun.
Hopelijk blijft U lid van onze vereniging en maakt U zelfs reclame
ervoor. Hoe meer mensen lid zijn van Natuurpunt, hoe meer we
gehoord worden … zowel op plaatselijk als landelijk niveau.

Tot slot wens ik alle Natuurpuntleden en hun familie
“een gelukkig en vooral gezond 2013 toe”
Een jaar waarin je wensen werkelijkheid mogen worden
Een jaar waarin je schitterende momenten
in de natuur mag beleven
Een jaar om voor altijd te koesteren
Joris Pinseel
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5 januari 2013
Beheerswerken

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerswerken”

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

De winterbeheerswerken gaan verder.
Zoals altijd is er voor ’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

26 januari 2013
Beheerswerken

8u30

Smidsevijvers
“Beheerswerken”

Groespolderstraat
(12u00) Kalmthout-Nieuwmoer

Nu de Smidsevijvers voor een nieuwe start staan, zijn enkele
aanvullende beheerswerken uiterst noodzakelijk. Meer info over dit
unieke gebied is te vinden in deze “De Korhaan”.
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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1 februari 2013
Ledenavond

18u45

Algemene Ledenavond

Restaurant "De Kievit",
23u00 Korte Heuvelstraat, Kalmthout
Deelname: € 20,00 (op voorhand storten)
op BE59 0000 4153 8026

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. Nadien komen het
jaarverslag & financieel verslag 2012 aanbod. Verder krijg je een
voorstel van de activiteitenkalender 2013 en een aantal mooie
beelden van leuke waarnemingen i.v.m. de Biodiversiteit in onze
regio. En natuurlijk hopen we U een gezellige avond aan te bieden.


@

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

2 februari 2013
Beheerswerken

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerswerken”

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

Gelieve de conservator op voorhand te verwittigen van uw komst.

@

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

2 februari 2013
3 februari 2013
Natuurtelling

Het Grote Vogelweekend
“Voeren en beloeren”

8u00
(18u00) In elke Natuurpunt-tuin in de regio
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23 februari 2013
Uitstap

9u00

Antwerpse Haven
“Vogels”

Parking “De Vroente”
(17u00) Putsesteenweg, Kalmthout

In de omgeving van Antwerpen, zowel op de rechter- als de
linkeroever, vinden we een aantal schitterende reservaten waar
tijdens de winter tal van vogels overwinteren. Ganzen, eenden,
roofvogels en steltlopers zullen we met grote zekerheid kunnen
waarnemen. Een aanrader voor elke vogelliefhebber.
Meebrengen: picknick, voldoende (warme) drank, verrekijker en/of
telescoop, vogeldeterminatieboeken, aangepaste kledij.
Inschrijven voor 15 februari 2013.

@

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

2 maart 2013
Beheerswerken

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerswerken”

Parking Noord, Verbindingsstraat,
(15u30) Kalmthout

De winterbeheerswerken gaan verder. Let op … andere
afspraakplaats want deze beheersdag werken we vooral in de Nolse
Duinen; die zijn makkelijk bereikbaar via Parking Noord!
Zoals altijd is er voor ’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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6 april 2013

6u00

Uitstap

19u00

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

We vertrekken ‘s morgens heel vroeg in de hoop om Korhoenen te
zien baltsen in de Hoge Venen, de enige plaats waar deze soort nog
voor komt. Naast de Korhoenen is er in de Hoge Venen altijd wel wat
te beleven, misschien komen er nog wel wat Kraanvogels
overgevlogen of er verschijnt plots een Edelhert in de vlakte.
Nadien bezoeken we nog verschillende mooie plaatsen in de regio,
waarbij we een goede kans maken op een aantal leuke en typische
soorten van de regio zoals Raaf, Rode Wouw, Notenkraker,
Waterspreeuw,... Deze periode vertoeven er ook geregeld
Visarenden in de regio, wat de voorbije jaren toch mooie
waarnemingen heeft opgeleverd. Bij mooi weer belooft het zeker
een mooie tocht te worden. Een goede kans om een aantal
vogelsoorten wat beter te leren kennen of gewoon een aangename
dag te beleven in een mooie omgeving.
Meebrengen: telescoop/verrekijker, aangepaste
kledij en niet te vergeten picknick en voldoende drank.
Inschrijven verplicht en graag voor 4 april 2013

@

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

14 april 2012
Natuurwandeling


schoenen,

8u00

Kalmthoutse Heide
“Vennenwandeling”

Parking Zuid, Verbindingsstraat,
12u30 Kalmthout

Inlichtingen en gids: René Nelen (03/667.33.83)
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28 april 2013
Uitstap

@

Parking Heuvelhal, Kapelstraat
12u30 Essen-Centrum

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

1 mei 2013
Natuurwandeling

@

7u30

7u00
10u00

5u30

Natuurwandeling

8u00

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
Kalmthout-Nieuwmoer

Kalmthoutse Heide
“Ochtendkriebels”
NEC "De Vroente",
Putsesteenweg, 129, Kalmthout

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

11 mei 2013
Natuurwandeling

@

De Maatjes
“Ochtendwandeling”

Inlichtingen en gids: Cel Van Hooydonk
vanhooydonkcel@gmail.com

5 mei 2013


@

Molenplaat
“Natuurwandeling”

19u00

De Maatjes
“Avondgenieten”

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
22u30 Kalmthout-Nieuwmoer

Inlichtingen en gids: Joris Pinseel (03/667.57.97)
joris.pinseel@fulladsl.be
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Paddenstoelencursus 2013
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 en Hans Vermeulen 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 20 euro op rekening BE59 0000 4153 8026 van
Natuurpunt Noorderkempen, Schanker 12 te 2910 Essen.

14 september 2013 14u00 Paddenstoelencursus - les 1
21 september 2013 14u00
28 september 2013 14u00
26 oktober 2013 9u00
16u30

Essen
Paddenstoelencursus - les 2
Kalmthout
Paddenstoelencursus - les 3
Essen
Paddenstoelencursus - les 4
Parking Zuid, Verbindingsstraat,
Kalmthout

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” stilaan 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 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 redactie

Leden Werven Leden
Heb jij een buurman, nichtje, collega of kennis die net als jij geeft om
de natuur en die nog geen lid is van Natuurpunt? Overtuig hen nu!
Op die manier help je Natuurpunt groeien en maak je kans op een
prachtige prijs! Iedereen die voor 16 januari 2013 een nieuw lid
aanbrengt, ontvangt een uniek wedstrijdnummer. Kan je meer dan
één persoon overtuigen om lid te worden? Des te beter, want voor
ieder nieuw lid dat jij aanbrengt, verhoog je dus je winstkansen! De
hoofdprijs is een begeleide reis voor twee personen naar de
Roemeense Donaudelta, één van de grootste natuurschatten van
Europa. Verder maak je ook kans op een verrekijker, waardebonnen
in de Natuur.winkel, wijnpakketten en nog veel meer!
Je hebt iemand overtuigd om lid te worden? Geweldig!
* Vul het formulier op de folder ‘Leden werven Leden…’ in. Dit kan je
terug vinden in Natuur.Blad 3.
* Surf naar www.natuurpunt.be/ledenwervenleden'
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7 oktober 2012 - Wandeling “Dal van de Kleine Aa“
Het was een mooie zonnige dag om te wandelen en te genieten van
de natuur. Onze gids Leo kreeg 5 deelnemers onder zijn hoede w.o.
ook zijn trouwe viervoeter.
Op enkele oude kaarten konden we de vroegere loop van de Kleine
Aa met zijn talrijke meanders mooi afgebeeld zien. Door de
ruilverkaveling is er veel veranderd maar toch blijft het een mooi dal.
We opteerden voor de grote wandeling langs de Verbrande hoeve,
zodoende konden we de bermen, zeg maar de “troetelkinderen“ van
John van den Bemt, bewonderen. Een Atalanta en enkele Bonte
zandoogjes profiteerden van de warmte. We vonden ook een aantal
paddenstoelen langs de bosrand: Parelstuifzwam, Vliegenzwam,
Inktzwam en Eekhoorntjesbrood. Langs De Vondert werd het alsmaar
luidruchtiger, want er hingen een zestal paramotors in de lucht die
naar het schijnt, kleine pompoentjes in een weide dropten. Het werd
weer wat rustiger toen we in het Beylestraatje aangekomen waren.
Op het dak van een stal zat een Steenuiltje zich af te vragen wat er
allemaal gaande was in het dorp. Langs de kerkwegel, die soms niets
meer is dan een spoor, kwamen we langs het Beylebos terug aan de
bank van Rose Gronon waar we vertokken waren.
Dank aan onze gids Leo.
Verslaggever: Wim
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Welcome to Cache In Trash Out
Cache In Trash Out, kortweg CITO, is een initiatief van de wereldwijde
geocaching ‘gemeenschap’ om de natuur te beschermen. Sinds 2002,
helpen de geocachers van heel de wereld mee om de cachevriendelijke plaatsen, veelal bossen, parken en natuurgebieden te
verbeteren. Dankzij de hulp van die vrijwilligers, helpen ze om de
natuur te beschermen.
Op 3 november 2012, hebben 65 geocachers, samen met het
beheerteam van Natuurpunt Noorderkempen, in de gietende regen,
geholpen in het natuurgebied Stappersven. In het Eiken-Berkenbos,
met mooie ondergroei van Blauwe Bosbes, hebben ze geholpen aan
het verwijderen van de exoot, Pontische Rododendron. Dankzij de
blije enthousiaste gezichten, het vele werk dat verzet werd, de
versnaperingen tijdens de pauzes en de soep ’s middags was dit
eerste CITO-evenement een succes en voor herhaling vatbaar. De
caches staan in de minder kwetsbare gedeelten, langs toegankelijke
paden. Mits goede afspraken is geocaching niet tegenstrijdig met
natuur en natuurbeheer en is een samenwerking tussen Natuurpunt
en de geocachers een win-win situatie voor beiden.
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Hoe zou het zijn met het Lisseven in Kalmthout ?
Goed! Of althans, we gaan ervan uit dat het Lisseven voor een
nieuwe start staat. In 2008 is Natuurpunt Noorderkempen begonnen
met de beheerwerken. Eind 2012 hebben we de eerste fase van het
bosbeheerplan afgewerkt. Het bos had een monotone structuur; een
heel dichte aanplant van Zomereik, Gewone Es en Moeraseik. Om
structuur en licht in het bos te brengen hebben we 5 jaar gedund en
geringd. Voorzichtige resultaten kun je al zien. Vlierbes, Spork en
Kamperfoelie beginnen al spontaan op te schieten. We hopen op die
manier een mooie struiklaag en kruidlaag te krijgen.
Het Lisseven … terug in de tijd
De Lissevennen liggen in een oude stroomgeul, uitgesleten tussen 2
IJstijden en nadien terug opgevuld. Ook de Marijnevennen en de
Maatjes liggen in dat dal; vandaar de naam: “fossiel dal” van
Nieuwmoer of beter „droog dal“. Hier zijn geen fossielen te vinden,
maar dit is een verwijzing naar het feit dat het water er nog wel
stroomt maar verborgen ondergronds in deze geul. Droge dalen zijn
dalen waarin vandaag de dag geen beek of rivier stroomt, of ten
hoogste een 'te kleine beek' voor de grootte van het dal. Ze zijn
bijvoorbeeld te vinden op de stuwwallen en op de heuvels in ZuidLimburg. Deze dalen zijn ontstaan tijdens de IJstijden. Smeltwater
kon niet in de bodem wegzinken en nam bij het wegspoelen grond
mee. Vandaag de dag trekt neerslag gewoon de grond in en hebben
de dalen geen waterafvoerende functie meer; vandaar de term
droge dalen.
René Peeters (Info „Geologie van Nederland“)
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Het Lisseven is dus een waardevol relict (zowel geologisch als
landschappelijk) van de veel grotere Marijnevennen en
veengebieden van Nieuwmoer. Op de Kaart van Vandermaelen (uit
de periode 1846-1856) zijn 4 Lissevennen weergegeven tussen den
Zilveren Hoek en den Darm met een totale oppervlakte open water
van 9,6260 ha.

Het Lisseven vinden we ook terug op een kaart uit 1884.
Op die kaart zien we dat de oppervlakte gereduceerd werd tot
slechts 1 waterpartij. De overige 3 Lissevennen werden drooggelegd
en ingelijfd bij het landbouwareaal. In het huidige Lisseven blijft nog
slechts 1250 m² water over van de oorspronkelijke 96.260 m².
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De toekomst van het Lisseven
In oktober 2012 heeft de gemeente Kalmthout op onze vraag de
dikke sliblaag laten ruimen en de oeverzone geplagd. We hopen dat
het zeldzame Moerashertshooi terug te bewonderen zal zijn op de
kale oevers. Door verlanding van die oevers is het pionierplantje 3
jaar geleden volledig verdwenen.

2012 was een jaar van de grote werken, 2013 wordt een jaar van
intensere monitoring.
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Flora :
In 2013-2014 kijken we uit naar het terug verschijnen van
Moerashertshooi, Egelboterbloem en misschien zelfs Koningsvaren
en hopen op uitbreiding van Blaaszegge.
Amfibieën :
Door de dikke sliblaag en verrotting van o.a. bladval in het ven is de
amfibiediversiteit niet echt groot. Bruine kikker is het talrijkst. Heel
sporadisch en in kleine aantallen worden Groene Kikker, Gewone Pad
en Alpenwatersalamander gezien. Dat kan beter en we zijn ervan
overtuigd dat de werken een positief effect zullen hebben. Amfibieën
monitoren we door het plaatsen van fuiken in het voorjaar en door
toevallige waarnemingen.
Libellen :
Er werden al 12 libellensoorten gezien aan het Lisseven, nl.
Azuurwaterjuffer, Lantaarntje, Vuurjuffer, Gewone Pantserjuffer,
Houtpantserjuffer, Platbuik, Gewone Oeverlibel, Bloedrode
heidelibel, Bruinrode heidelibel, Zwarte heidelibel, Grote keizerlibel
en Blauwe glazenmaker.
Dagvlinders :
Van de dagvlinders is de aanwezigheid van de Eikenpage het
vermelden waard.
Zoogdieren :
Ree en Haas worden regelmatig gezien in het Lisseven. Het Konijn
werd in 2012 voor het eerst weer gezien. Bunzing werd in de buurt
waargenomen. In 2012 is een karkas van een marterachtige
gevonden aan de oever van het ven, waarschijnlijk van Bunzing.
Igor Vandamme
oktober 2012
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Gebr. Van Hooydonck
Tegels
Handelsstraat 29 - 2910 Essen
Tel. 03/667.20.47
gebr.vanhooydonck@skynet.be

Marc Gotink
Steenovenstraat 119
2910 Essen-Wildert
Tel. 03/677.26.00
Gsm: 0477527121

Openingsuren:
maandag enkel op afspraak
di-do-vr van 8.30 tot 12.00
van 13.00 tot 16.30
woe van 8.30 tot 12.00
zat van 9.00 tot 12.30

Primavera
Florist sinds 1981

Stationsstraat 45
2910 Essen
Tel. 03/667.54.55
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Met Natuurpunt naar 80° Noord. Boek nu!
Elke week wel een telefoontje of een mail: wanneer we nog eens een
walvistrip organiseren? Herinneringen aan hoogdagen in de Golf van
Biskaje zinderen nog na en smaken zoutig naar meer. Maar waar kan
je heen, met een groep, niet te duur, niet te ver, en met voldoende
leuke soorten? Contacten met reders en touroperators liepen telkens
weer dood op onhaalbare bestemmingen.
Toch bleven we broeden op dat ene ei en ziedaar, een prachtig
kuiken: de eerste Natuur.reis! Donderslag bij heldere hemel;
Natuurpunt die reizen organiseert. Het is geen voor de hand liggende
keuze maar toch ook geen echte wenkbrauwfronser. In een ver
verleden was het immers al een echte succesformule: de nationale
Wielewaalreizen onder deskundige leiding van de voorzitter zitten bij
de ‘oude knarren’ nog steeds in het collectieve geheugen. Spanje,
Griekenland, Turkije. De bestemming maakte niet uit: samen, actief,
buiten, met respect voor de natuur. Waarden die we toen maar ook
nu nog hoog in het vaandel dragen.
Op reis dus, maar waarheen, hoe lang en wat mag dat kosten? Geen
jungletrekking van drie maanden door de ontoegankelijke
regenwouden van Papoea Nieuw Guinea (te lang). Geen
sneeuwluipaardspotting op 4.000 meter hoogte in de bergen van
Ladakh (te lastig). Geen bootje varen richting Antarctica om
Koningspinguïns te zien voorbijvliegen (te duur). De grootste gemene
deler tussen spectaculaire soorten, niet al ver en toch betaalbaar
bracht ons bij de ideale setting: Spitsbergen.
De Korhaan nr. 1 / januari 2013

Pagina 18

Vertrek vanuit Hansweert (Zeeland), over de Doggersbank met
dobberende Alk, Papegaaiduiker en Zeekoet, richting Shetlands
(Orka’s: here we come!), door naar Jan Mayen. Dit vulkanisch eiland
werd in de zesde eeuw ontdekt door de Ierse monnik Brandaan:
2.233 meter hoog, bedekt met gletsjers en alleen maar robben en
vogels. Het is slechts de eerste stop van een ijzingwekkende verhaal.
Een verhaal van de onbeschrijfelijke variatie van blauwe ijstinten, de
oneindige rust van golven en zee, het kraken van metersdikke
schotsen, snerpende vrieswind en voor de rest niets dan stilte en
jezelf.
Wie hoopt op een scala van honderden kleurige soorten blijft beter
thuis. Zelfs een stadstuintje van twee op vier bevat op het eerste
gezicht meer biodiversiteit dan het Hoge Noorden. Maar wat er zit is
top. Kortbekzeekoeten als zwart-witte obertjes op ultramarijnblauwe
ijsschotsen. Bultrug met opengesperde muil, rustig foeragerend
naast een nooit eerder gezien schip. Kleine Alkjes die als
hyperkinetische badeendjes af en aan vliegen. En wie weet:
misschien zelfs een mama IJsbeer met jonkie, snuffelend naar een
Ringelrob. Of een Ivoormeeuw, zo wit dat ze oplost tegen de nog
wittere achtergrond. Drie dagen langs het pakijs, op weg naar 80°
Noord.
Onderweg kan alles: Witsnuitdolfijn, Noordelijke butskop,
Noordelijke dwergvinvis, Gewone vinvis, Potvis, Blauwe vinvis. Alles
kan maar geen enkele regio is meer onvoorspelbaar dan de
Noordelijke IJszeeën. Geen garanties dus, wel de zekerheid dat
maximaal zal worden gezocht op de best mogelijke plaatsen,
afhankelijk van de weersomstandigheden, de ijsgang en het
tijdsbudget.
Aan boord van de Plancius bezoeken we een fjord (we gokken op
Raudfjord). Soms zorgen Beluga, Ringelrob, IJsbeer of Baardrob hier
voor een stevige Arctische toets, soms ook niet. Moffen (met een
hoge trefkans op ruftende Walrussen), Fuglesangen (heerlijk gekir
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van duizenden Kleine alkjes) of Poolepynten (alweer Walrus met
poging tot Vorkstaartmeeuw). Tussendoor een Poolvosje, struinend
naar een lekkere hap aan de voet van de broedvogelkolonies. Of de
kortpotige ondersoort van Rendier. Maar vooral: een onbetaalbaar
zicht op een paradijs dat - helaas - op smelten staat.
Op de laatste dag van de trip varen we Isfjorden binnen, de
monumentale toegangspoort tot Longyearbyen, hoofdstad van
Svalbard. Wie wil, kan nog enkele dagen langer blijven. Zoeken naar
Rosse Franjepoten die als kleine bloeddrupjes rondtollen op
kraakheldere lagunes. IJseenden, handtamme Kleine Jagers, pas uit
de Zuidpool gearriveerde Noordse Sterns of de Uitkerkse Kleine
Rietgans en Brandganzen maar dan in hun ‘zomerse’ setting. Om nog
maar van de Arctische flora te zwijgen of het dwergwilgenbos in de
schaduw van een paddenstoel.
We gaan ervoor, samen met Inezia Tours, één van de meest ervaren
expeditiecruiseoperators uit de Lage Landen. Inezia Tours was bereid
om voor ons een exclusieve route uit te dokteren. Geen onnodige
stop voor shopping in Aberdeen, geen gezwalk rond Fair Isle, geen
bezoek aan alleen maar historische sites maar natuurbeleving op zijn
best. Zodiacexcursies, een ploeg begeleiders die 24/24 speurt, een
bende Natuurpunters onder elkaar en - toch ook niet onbelangrijk in
tijden van economische schaarste - een flinke financiële afdracht
voor Natuurpunt.
Belangrijk: Inezia Tours kan deze route enkel aanbieden indien ze het
schip volledig charteren. En daarom moeten ze de zekerheid hebben
dat ze voor 1 maart 2013 minimaal 80 deelnemers hebben. Lukt dit
niet, dan krijgt ieder die dat wil het gestorte bedrag volledig terug of
kan hij/zij ervoor opteren om aan een klassieke North Atlantic
Odyssee deel te nemen. Lukt het wel, dan zitten we op de eerste rij
voor een ijzige natuurervaring van de beste soort.
De reisdata liggen nog niet zeker. Voorlopig van 6 tot 14 juni 2014.
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Met Natuurpunt reizen is anders
Aansluiten bij een traditie van weleer betekent ook dat we die
traditie in ere willen houden. Wijlen Wielewaalvoorzitter Henri
Franckx nam velen in zijn ongebreideld enthousiasme mee naar toen nog - exotische bestemmingen. Waarheen de trip ook ging, de
grote leider hoedde zijn Wielewaalschapen zoals het een groot leider
betaamde. En ook nu staat een ploeg van Natuurpuntbegeleiders
klaar om er het beste van te maken.
Wanneer uw speurvermogen begint te kraken of de koffie te lekker
ruikt, blijft er altijd een delegatie op uitkijk staan, ook ’s nachts,
wanneer de noorderzon weigert onder de horizon te dippen. Slaap
zacht, uw begeleiders houden de wacht. Voor de die-hards geldt
slechts één adagio: alles kan altijd overal en hoe meer je speurt, hoe
meer je ziet. Zeebeesten speuren en spotten is immers een discipline
op zich, met een eigen jargon (van blow tot breach, van fluke tot
footprint) en eigen regeltjes. In een aantal powerpoint-voordrachten
wordt u geïntroduceerd in deze fascinerende wereld. Het verschil
tussen een Kortbekzeekoet en een Zeekoet, de impact van de
klimaatopwarming op dit hoog gespecialiseerde ecosysteem, hoe
Natuurpunt op de bres staat voor een beter Noordzeebeleid: het
komt allemaal aan bod. En omdat het ook wel wat luchtiger mag,
gooien we er ook een quiz tussendoor of een masterclass ‘Art in the
Arctic’ (Hoe teken ik een IJsbeer?). Of kijk eens op een andere manier
naar vogels… Waar mogelijk zal de timing van deze infosessies of
lezingen worden afgestemd op de omstandigheden. We lopen niet
het risico dat de live Ivoormeeuw op het dek toch net iets leuker was
dan de geprojecteerde foto tijdens de infosessie.
Interesse? Klik dan door naar www.natuurpunt.be/spitsbergen
Boeken kan je op www.ineziatours.nl/natuurpunt
Vragen stuur je best naar reizen@natuurpunt.be
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Stationsstraat 65
2910 Essen
Tel. 03/667.25.48
Dorpsstraat 23
2990 Wuustwezel
Tel. 03/272.52.58

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

www.tnieuwbegin.be
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Het stokpaardje
Nu het winter is en er in de natuur niet veel te beleven valt, kunnen
we eens rustig gaan zitten voor het haardvuur om een stokpaardje
van mij van de zolder te halen. Ik hoor al iemand zeggen: ´Gaan
zitten om van de zolder te halen? Niet veel te beleven? Kijk eens wat
beter uit uw ogen!´ Ik moet haar of hem onmiddellijk gelijk geven.
Maar ik had een excuus nodig om het stokpaardje boven te halen. En
dat stokpaardje is: de natuurliefhebber mag zich gelukkig prijzen, hij
begrijpt de wereld namelijk beter dan veel andere mensen.
Voor wie het verband niet direct ziet, wil ik het wel even uitleggen.
Sedert honderdduizenden jaren, lang lang voor Darwin, gaan mensen
met soorten om. Ze gaan er zoveel en sedert zolang mee om dat ze
er niet meer bij stilstaan wat voor eigenschappen een soort eigenlijk
heeft. Want wat wil het toeval? Het niet zo toevallige toeval wil dat
we heel onze wereld, op papier of op de computer of er met elkaar
over pratend, neerzetten in resems soorten. Elk woord is namelijk
een soort. Een stoel, om maar één soort te noemen, bevat een aantal
individuen die van elkaar verschillen net zoals dat het geval is bij een
buizerd of een lieveheersbeestje. En ´de stoel´ plant zich voort en
verspreidt zich zoals de buizerd, het lieveheersbeestje, een raskonijn
of een griepvirus dat doen. Alleen gebeurt dat bij de ´stoel´ veel en
veel sneller: de voortplantingscyclus is veel korter en het aantal
voortbrengers is niet min. Dat ‘stoel’ dat niet op zijn eentje kan en
daarbij de mens nodig heeft is waar; maar dat geldt voor een virus
ook. Zelfs een mens kan het niet op zijn eentje. Zelfs niet met zijn
tweetjes. Er is altijd een milieu bij nodig. Geen leven zonder milieu.
Daarmee houdt de gelijkenis niet op. Bij dat voortplanten van
woorden treden niet weinig mutaties op, veel meer nog dan bij
dieren en planten en bacteriën. Dus verandert de soort. De ´auto´
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van vandaag is niet meer die van (Henry) Ford. Sommige individuen
en soorten, die welke aangepast zijn aan de omstandigheden,
groeien en bloeien, andere kwijnen weg en sterven uit. En ga zo
maar door. Mijn logische conclusie is dat een natuurliefhebber, door
zich bewuster te zijn van soorten en door meer van hun
eigenschappen te kennen dan menig ander, kans maakt de wereld
beter te begrijpen. Breng daar maar iets tegen in en ik kan het u
weerleggen.
Wellicht zal een dwarsligger hier opmerken dat hij natuurliefhebber
is maar dat hij zich geen zorgen maakt of het nu een buizerd dan wel
een wespendief is die ginder ver boven de toppen van de dennen
zweeft. Hij heeft genoeg aan de weidse indruk. Of dat het de kleur en
de levendigheid en de diversiteit is die hem aanspreekt; of de
schoonheid van de vlinder die hem beroert afkomstig is van een
Kleine vos dan wel van een Atalanta is van weinig belang. Dat kan
best. Hij heeft dan natuurlijk ondertussen wel een vogel
onderscheiden en bomen en een vlinder of misschien een landschap.
En ook dat zijn soorten.
Wel, zal een ander dwarsligger - ditmaal een niet-natuurliefhebber opmerken en wat dan nog? Wat koop ik er voor?
Hem kan ik slechts aanraden eens een paddenstoelenwandeling mee
te maken. Terug van die wandeling zal hij beseffen dat een
Helmmycena een soort mycena is, die een soort plaatjeszwam is, die
een soort zwam is, die een soort levend wezen is, dat een soort ding
is; hij zal misschien begrijpen dat we het Ene opgesplitst hebben in
talloze dingen en dat op vele manieren. Hij zal uit de discussies
onderweg leren dat wat voor de één wijnrood is voor de ander
eerder paarsrood is en dat nog een ander er een tintje geel en grijs
bij ziet. En ook dat wat hij ziet mogelijks niet de ´echte´ kleur is maar
een misschien een beetje door onweer en tijd verregend afkooksel.
Of nog dat die ene paddenstoel ruikt naar meel of naar frituurvet of
wantsen, naar rode biet, naar niets of misschien toch alleen maar
naar paddenstoel. En hoe ge u laat overtuigen voor ge voor uzelf
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beslist. Hij zal als een beetje twijfelender maar vooral vreedzamer en
meevoelender mens terugkeren. Hem kan ik slechts toevoegen dat
alleen al soorten kennen en zich van hun eigenschappen bewust
worden maakt dat hij zal weten dat wie zegt dat een merel zwart is
voor een deel gelijk heeft en wie zegt dat een merel bruin is ook. En
zoiets geldt eigenlijk voor alles wat we zeggen, want we spreken in
soorten, weet ge nog? Pas die kennis nu maar toe bij het
eerstvolgende klein gekibbel of de eerstvolgende grote ruzie, laat
staan de nu op meerdere plaatsen woedende oorlogen.
Dan wordt het straks weer volop lente.
Met mijn beste wensen voor het nieuwe jaar en mogen er in dat jaar
vele schitterende soorten uw pad kruisen.
Amen.
Koen Verschoore

Kantoor
BVBA Vera Warmoeskerken
FSMA 66743 cAcB
RPR Antwerpen 0879.063.170
Schooldreef 2 – 2920 Kalmthout
Tel. 03/666 51 41
Fax. 03/666 01 00
vera.warmoeskerken@argenta.be
www.argenta.be
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Zwaluwenhof een uniek project!
Het “Zwaluwenhof” is een nieuwbouwproject met luxe
appartementen in de Nieuwstraat 88/2 te Essen. In dit gebouw zijn
voor het eerst in onze gemeente 10 nestplaatsen voor Gierzwaluwen
geïntegreerd en dat maakt het zo uniek. Om het verhaal compleet te
maken moeten we wel even terug in de tijd gaan.
Voor wie Essen een beetje kent, speelt het hele verhaal zich af op
een pand van het vroegere kledingbedrijf van Van Gils. In 2001 werd
het dak en de dakgoten van het gebouw volledig vernieuwd. Omdat
het een zeer oud dak was, hadden een aantal Huismussen en
mogelijk ook Gierzwaluwen er hun onderkomen. Via verschillende
tussenpersonen werden op het laatste moment 8 ventilatiepannen
op het vernieuwde dak gelegd. Je komt bij de eigenaars aankloppen
met iets waar ze totaal geen kaas van gegeten hebben en geloof het
of niet het waren Nederlanders. We dienden het alsnog in als project
bij de gemeente, om de 60 % van de kosten terug te krijgen.
Projecten als deze worden meestal goedgekeurd, want de gemeente
moet eigenlijk niet veel doen, enkel de betaling in orde brengen. In
2010 ging het gebouw tegen de vlakte, inclusief vier eeuwenoude
lindebomen die daar het straatbeeld bepaalden. Aan deze kaalkap
hing wel een reukje, maar met respect en sentiment wordt geen
rekening gehouden.
Een aantal Huismussen hadden er al verschillende nesten achter de
ventilatiepannen gemaakt. De dakpannen werden wel gerecupereerd
door de sloper maar met de acht ventilatiepannen konden we niets
doen. Er zijn zoveel soorten van deze pannen in de handel dat het
niet evident is om ze te stockeren. Wij hebben dan een brief naar het
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schepencollege gestuurd om de situatie uit te leggen. De bal is dan
aan het rollen gegaan en via de projectontwikkelaar is de naam
“Zwaluwenhof“ uit de bus gekomen. Dat was al een forse stap in de
goede richting. Het project voor het integreren van neststenen werd
ingediend bij de milieudienst. Dit was voor onze werkgroep de
uitgelezen kans om voor het eerst in Essen neststenen voor
gierzwaluwen in nieuwbouw te integreren. De onderhandelingen
met de bouwheer, architect en aannemer konden van start gaan. Wij
hebben ook het ANB ingeschakeld om wat meer draagkracht te
hebben bij het overleg.
Zoals gewoonlijk moet je van nul beginnen, wat ook logisch is, want
van gierzwaluwen hebben ze nog nauwelijks gehoord, laat staan dat
ze er iets van kennen. In ieder geval moest er iets gedaan worden,
anders had de naam “Zwaluwenhof” geen enkele zin. Na enkele
vergaderingen, zowel op de werf als op het bureel, kreeg de architect
de opdracht om iets op papier te zetten wat technisch haalbaar was.
Je krijgt hier altijd te maken met de beruchte ”koudebrug“. Dat is een
term die gebruikt wordt in de bouw waar de isolatie onderbroken is
en kan zorgen voor het doorlaten van koude en vocht. Er werd
gekozen voor 5 neststenen in elke zijgevel, dus in totaal 10 stuks. We
hadden ook een twaalftal ventilatiepannen voorzien op de
achterkant die noordoost gericht is, maar dat is ons door het
Zwaluwen Advies Bureau uit Roosendaal afgeraden. De moderne
daken worden zeer goed geïsoleerd en de ruimte tussen dakbeschot
en pannen is zo klein dat de hitte naar boven gestuwd wordt en van
ventilatie is er dan nauwelijks sprake. Het wordt echt te heet voor
deze vogels!
Omdat ik vlak bij de het Zwaluwenhof woon, kon ik de werken op de
voet volgens, wat niet onbelangrijk is. Om de koudebrug te omzeilen
werden de beide gevelpunten opgetrokken in snelbouw van 19 cm in
plaats van de oorspronkelijke 14 cm. Door het verschil in dikte van 5
cm kon zo de isolatiewaarde behouden blijven.
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Het was natuurlijk wel een meerkost, want ook de openingen voor
de neststenen moesten uitgeslepen worden.
De neststenen van Vivara zijn onzichtbaar ingewerkt, d.w.z dat enkel
de invliegopeningen zichtbaar zijn. In de rechtergevel zijn ze achter
de gevelsteen verborgen, de andere gevel is bekleedt met leien.

Dat je regelmatig een kijkje gaat nemen kan zeker geen kwaad, en
dan liefst op het gepaste moment. Ik merkte aan de kant met de
leien dat er maar vier gaten waren in plaats van de voorziene vijf!.
Het is dan maar het beste dat je zelf op de stelling kruipt om de
arbeiders er attent op te maken dat er een opening te weinig is. De
vijfde opening is meteen in orde gebracht. Zo zie je maar dat
controle niet overbodig is. Omdat er vlak in de buurt gierzwaluwen in
nestkasten broeden, schatten we dat ze de aangeboden kant en
klare woningen zeer vlug gaan ontdekken. We mogen toch wel een
beetje fier zijn dat het project afgewerkt is en dat het kan dienen als
voorbeeldfunctie.
Wat kunnen we concluderen uit dit verhaal?
Dat wij eigenlijk de taak van de overheid aan het vervullen zijn!
De nestgelegenheid voor Gierzwaluwen en vogels die onze huizen
nodig hebben, en daar al eeuwenlang gebruik van gemaakt hebben,
lijkt hopeloos verloren te gaan. De huidige manier van bouwen laat
het niet meer toe, tenzij hier en daar foutjes bij de afwerking
gemaakt worden, maar dat is onvoldoende en vaak onveilig.
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We hebben bij de gemeente een voorstel ingediend om bij de
bouwaanvraag van grote nieuwbouwprojecten het integreren van
nestgelegenheid te promoten. De gemeente is ons daarin gevolgd en
zal haar steentje bijdragen.
Dus we moeten ons vooral focussen op het integreren bij
nieuwbouw en renovatie zoals hier bij het Zwaluwenhof. Ga het
resultaat gerust eens bekijken volgend seizoen als de gierzwaluwen
terug zijn.
De Bock Wim
G(F)ierzwaluwwerkgroep Natuurpunt-Noorderkempen
Met dank aan al de medewerkers voor het mooie resultaat.
Vic De Backer, Lucas Bergmans en Marjos Mourmans.
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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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Zeldzaam mooi … de Prachtbeer (Utetheisa pulchella)
Inleiding
In het najaar van 2012 kon Koen Verschoore een prachtig exemplaar
van de Prachtbeer (Utetheisa pulchella) waarnemen. Deze zeer
zeldzame trekvlinder bereikt slechts af en toe onze streken en als hij
verschijnt lokt ie bewondering uit. Deze dagactieve nachtvlinder
behoort tot één van de mooist gekleurde nachtvlinders die we in
onze streek kunnen waarnemen. Het was geleden van voor 1960 dat
deze soort nog eens in België werd waargenomen. In 2012 waren er
twee waarnemingen; één in Kortrijk en één in Essen-Horendonk.
De soort
Een oude Nederlandse naam was Puntbeer. Het tweede deel van de
wetenschappelijke naam komt van pulcher = mooi. De Prachtbeer
behoort tot de familie van de Beervlinders (Arctiidae) en de
onderfamilie Arctiinae. De familie van de Beervlinders omvat
wereldwijd circa 14000 soorten. Daarvan komen er 41 voor in België.
De Prachtbeer heeft een voorvleugellengte van 15 tot 22mm. De
voorvleugel is crémekleurig met een variabel patroon van talrijke
hoekige rode en iets kleinere zwarte vlekken. Soms zijn de rode
vlekken samengesmolten tot dwarsbanden of zijn de zwarte vlekken
heel klein. De achtervleugel is wit met een onregelmatige zwarte
zoom en vaak een kleine donkere middenvlek.
De Prachtbeer is in Vlaanderen en Nederland een trekvlinder die
vanuit Zuid-Europa naar het noorden trekt. Ze vliegen zowel overdag
als ‚s nachts. In het zuiden vliegen ze in meerdere generaties tussen
maart en oktober. In Zuid-Europa overwinteren ze als rups. De
rupsen kun je vinden op diverse kruidachtige planten, vooral
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Ruwbladigen. De soort komt hoofdzakelijk voor op droge open
plaatsen.
Waarnemingen in België en Nederland
Op www.waarnemingen.be vinden we slechts één andere
waarneming terug, nl. 27 augustus 2012; in de omgeving van Kortrijk.
De foto’s van deze observatie zijn op de site te zien. In het boek
„Nachtvlinders“ van Paul Waring en Martin Townsend staat vermeld
dat er na 1960 géén waarnemingen meer zijn in België.
Op
de
site
van
de
Vlinderstichting vinden we een
kaartje van Nederland terug
met meldingen tussen 1980 en
2012. Ook daaruit blijkt dat het
een vlinder is die zeer zelden
gezien wordt; slechts zeven
waarnemingen.

De waarneming in Essen
Koen Verschoore merkte de vlinder op 25 september 2012 op in zijn
tuin. Deze waarneming werd op de gevoelige plaat vastgelegd om
zeker een bewijs te hebben van deze schitterend vondst.
Uiteraard krijgt de vlinder zijn plaatsje toebedeeld in de
Biodiversiteitslijst van de regio.
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Over de Prachtbeer in oude literatuur
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www.waarnemingen.be
www.waarneming.nl
www.vlindernet.nl

Joris Pinseel
Frans Vorsselmans
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Hop is terug
Deze zeldzame vogel heeft voor het eerst weer succesvol gebroed
sinds 1995 in een Noord-Limburgs natuurgebied (Nederland).
Het aantal hoppen in de Lage Landen blijkt toe te nemen. Er komen
meldingen uit Limbug en de Kempen. In België is geen broedgeval
bekend, mar wordt de sierlijke vogel wel geregeld gespot, zelfs in
woonwijken.
De Hop is een oranje gekleurde vogel met een opvallende kuif en op
de vleugels een zwart-wit zebrapatroon. Tijdens het vliegen lijkt het
of er een grote bonte gekleurde vlinder weg fladdert. De fraaie vogel
kwam een eeuw geleden voor in Twente, de Achterhoek, VlaamsBrabant en Limburg. Hij stond bekend onder veel lokale namen als
stinkhaan en drekhaan vawege het onfris ruikend nest. Begin jaren
zeventig viel het doek voor de hop als jaarlijks broedvogel.
Sindsdien vinden broedpogingen hoogst zelden plaats. De laatste die
succesvol veriep was in 1995 in Noord-Brabant. De laatste jaren
worden af en toe roepende vogels gehoord zoals in de Vlaamse
Kempen. En in 2012 bleek de soort te nestelen in Noord-Limburg.
Minstens één jong vloog uit.
Gehoopt wordt dat de Hop terugkeert als broedvogel. Er is reden tot
optimisme, omdat door klimaatsveranderingen allerlei zuidelijke
insecten onze kant opkomen, zoals bepaalde libellen, vlinders en
sprinkhanen, het voedsel van deze schitterende vogel.
Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland
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Van de Winterkoning en de zalm
Winterkoninkjes eten geen zalm. Toch doen ze het beter langs
riviertjes waarin die vissoort talrijk aanwezig is.
In de bossen aan de Canadese westkust is de Winterkoning één van
de meest voorkomende vogels. Wetenschappers bestudeerden de
dieren in de buurt van 14 rivieren met verschillende aantallen
zalmen. Ze telden het aantal nesten, eieren en uiteindelijk
uivliegende jongen. Het broedsucces bleek hoger in de buurt van
riviertjes met meer zalm. De onderzoekers vermoeden dat de
kuitschietende zalm indirect een positieve invloed heeft op de
aantallen insecten en spinnen die de vogels eten.
Eerder onderzoek wees al op een verband tussen de omvang van de
zalmtrek en de diversiteit en omvang van vogelpopulaties. De
wetenschappers zien de zalm als een bron van voedingstoffen die ze
van de oceaan landinwaarts transporteren. Telkens er een dier sterft
of wordt opgegeten, komen die in het ecosysteem terecht.
Bron: Simon Fraser University, Canada

Vogels bang van zigzag
In Vlaanderen komen drie soorten slangen voor. Eén ervan, de Adder,
kan gemakkelijk worden herkend aan de donkere zigzagstreep die
over de rug van de slang loopt. Deze tekening wordt door mensen
vaak intuïtief geassocieerd met gevaar en gif. Een Scandinavisch
onderzoeksteam toonde aan dat ook vogels de link leggen tussen
zigzag en gif.
Tijdens een onderzoek in het Nationaal Park Coto Doñana (ZuidSpanje) werd gebruik gemaakt van plasticine namaakslangen die
werden beschilderd met verschillende patronen. Naast de typische
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zigzag van de lokale addersoort, de Wipneusadder (Vipera latastei),
werden andere namaakslangen voorzien van andere patronen:
sommige waren ongetekend, andere gevlekt, nog andere droegen
lengtestrepen, zoals de niet-giftige Trapslang (Rhinechis scalaris) die
eveneens in het onderzoeksgebied voorkomt. Aan de hand van pooten snavelafdrukken die vogels achterlieten op de nepslangen kregen
de onderzoekers een idee van het eventuele belang van de
rugtekening.
De resultaten lieten mooi zien dat de met een zigzagpatroon
beschilderde modellen minder vaak werden aangevallen dan de
andere modellen. Hoewel de onderzoekers niet konden achterhalen
welke vogelsoorten nu precies welk model aanvielen, toch kan
worden vermoed dat de meeste poot- en snavelafdrukken afkomstig
waren van de Slangenarend (Circaetus gallicus). Hoe het
afschrikkingmechanisme van het zigzagpatroon juist werkt, blijft
onduidelijk. Het is evenmin bekend of roofvogels al van bij hun
geboorte de angst voor deze tekening ingeprent hebben, dan wel of
ze zich die kennis pas door ervaring eigen maken. Het onderzoek
toonde in elk geval aan hoe predatoren de zigzag op de rug van de
adder kunnen herkennen en zo een giftige beet kunnen vermijden.
De afschrikstrategie (of aposematisme) van de adder is dus
behoorlijk doeltreffend.
Sommigen profiteren van deze situatie. Zo vertoont de tekening van
de Adderringslang (Natrix maura) eveneens een zigzagpatroon. Deze
waterslang is echter niet giftig, maar probeert zich met een
gelijkaardige rugtekening wel voor te doen als een giftige slang, om
zo minder kans te lopen om te worden opgepeuzeld. De
Adderringslang zou door een zigzagtekening (eigen aan veel
gifslangen) mogelijk een aantal predatoren kunnen afschrikken.
I n berggebieden en koudere streken komen bij slangen vaak
behoorlijke percentages zwarte individuen voor, samen met
'normaal' getekende dieren. Beide varianten halen hun voordeel uit
I
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hun kleur en patroon. De zwarte slangen kunnen sneller en
efficiënter gebruikmaken van de schaarsere zonnewarmte, terwijl de
'normaal' getekende dieren een duidelijker waarschuwend kleedje
dragen.
Jeroen Speybroeck (Hyla)

16de ANKONA-studiedag op 9 februari 2013
Naar goede gewoonte organiseert de Antwerpse Koepel voor
Natuurstudie (ANKONA) haar ontmoetingsdag op de tweede
zaterdag van februari. Deze editie wordt samen georganiseerd met
het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen (UA).
Deze dag is het uitgelezen moment om collega-natuurliefhebbers te
ontmoeten en nieuwtjes uit te wisselen. De 16de editie heeft plaats
op zaterdag 9 februari 2013 op de UA-Campus Groenenborger
(Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen) en start om 9u30.
Reserveer deze datum alvast in je agenda!
Het thema van deze dag is ‘Van natuurstudie naar natuurbeheer ….
of omgekeerd?’ Het programma ziet er alvast veelbelovend uit!
Het volledig programma kan je vinden op de ANKONA-website
(www.ankona.be; rubriek ‘ontmoetingsdagen’ en ‘kalender’..
Gedurende de dag kan je info- en boekenstands van diverse
natuurverenigingen bezoeken.
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht en kan tot 2
februari 2013. Inschrijven doe je bij voorkeur digitaal via de ANKONAwebsite: www.ankona.be (rubriek 'ontmoetingsdagen' en ‘kalender’)
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Dagvlinders 2012
Waar is het Zwartsprietdikkopje?
Tijdens 2012 werd voor het 20stejaar op rij naar vlinders gezocht.
Heel wat vlinderliefhebbers noteerden hun waarnemingen en
voerden ze in op www.waarnemingen.be.
Gelukkig mochten we vaststellen dat er na de brand van vorig
jaar nog heel wat vlinders werden waargenomen in het
Grenspark. Maar over het algemeen was het een eerder zwak
vlinderjaar… wel met een schitterende vlindermaand augustus.
Rouwmantel, Kleine parelmoervlinder, Keizersmantel, Groot
geaderd witje en Koningspage werden in de afgelopen 20 jaar wel
eens opgemerkt … zwervers of doortrekkers. In 2012 geen enkele
waarneming van deze zeer zeldzame soorten.
Van de Bedreigde soorten werden zowel het Gentiaanblauwtje als
de Grote vos niet meer waargenomen. Op het Groot Schietveld zijn
er nog wel verschillende vliegplaatsen van het Gentiaanblauwtje.
Gericht zoeken bracht de volgende gegevens van enkele Kwetsbare
soorten aan het licht.
Het Bruin blauwtje werd, in tegenstelling tot vorig jaar, niet
opgemerkt. Het Bont dikkopje werd enkel in het Grenspark
waargenomen; niet meer in het Benegobos. Op enkele plekken in het
Grenspark werden nog behoorlijke aantallen Heideblauwtje
opgemerkt; op het Benegobos géén exemplaar gezien. De Heivlinder
werd regelmatig gezien in de Kalmthoutse Heide. Jammer genoeg
ook niet meer op het Benegobos. We mogen aannemen dat deze
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soort daar verdwenen is. Het Groentje werd op verschillende plekken
waargenomen in het Grenspark.
Bruine eikenpage werd, in tegenstelling tot 2010, niet
waargenomen; mogelijk is hij dit jaar over het hoofd gezien.
In de Rode lijst (1999) staat een hele lijst onder de categorie
“Momenteel niet bedreigde soorten”. Of dit anno 2012 nog strookt
met de situatie in het veld is erg twijfelachtig.
Van het Zwartsprietdikkopje werden slechts enkele exemplaren
opgemerkt op Essen-Horendonk. Op www.waarnemingen.be staan
zelfs géén waarnemingen vermeld voor onze regio. Gaat het met dit
vlindertje dezelfde weg op als met het Geelsprietdikkopje? Ook van
die soort werd in 2012 niets meer gemeld. Van het Groot dikkopje
werden dit jaar verscheidene waarnemingen verricht op
vliegplaatsen her en der verspreid in de regio. Vaak met mooie
aantallen, maar ook niet meer te vergelijken met de aantallen uit de
jaren ’90. We kunnen niet anders concluderen dan dat de 3, ooit
algemene soorten uit de groep van de Dikkopjes, fel achteruit zijn
gegaan in onze regio.
Van de Koninginnenpage kregen we slechts twee melding binnen;
één uit Kalmthout en één dode in een spinnenweb te Essen-Wildert.
De Witjes doen het nog steeds goed. Het Oranjetipje werd op heel
wat plaatsen gezien (zelfs in tuinen). Dit opvallend vlindertje wordt
jaar na jaar meer en meer waargenomen in de regio. Klein geaderd
witje en Groot koolwitje werden in een kleiner aantal opgemerkt.
Het Klein koolwitje scoorde zoals gewoonlijk zeer goed. Zelfs de
Citroenvlinder deed het weer beter maar nog steeds in lagere
aantallen dan in de jaren ’90.
De Kleine vuurvlinder werd in 2012 zowel in het voorjaar als in het
najaar in zéér kleine aantallen waargenomen.
De Eikenpage valt weinig op. Dit jaar werden verschillende
exemplaren ontdekt in het Grenspark en op Essen-Wildert.
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Boomblauwtje werd dit jaar in behoorlijke aantallen aangetroffen;
veelal in tuinen. Maar van het Icarusblauwtje werden slechts 4 (2♀
en 2♂ op verschillende locaties) exemplaren opgemerkt. Ook deze
soort krijgt het moeilijk. Waar zijn de bloemenrijke wegbermen waar
hij naar hartenlust kan foerageren of de eitjes kan leggen.
In de groep van de Schoenlappers valt nog steeds een achteruitgang
te merken. De Dagpauwoog werd behoorlijk veel waargenomen.
Vooral tijdens de zonnige dagen van augustus tot oktober. Dat
belooft voor het voorjaar, want die exemplaren gaan een winterslaap
doormaken en verschijnen in het voorjaar 2013. Maar de aantallen
uit 2012 zijn nog altijd niet te vergelijken met de waarnemingen van
de jaren ’90. De Kleine vos lijkt aan een wederopstanding toe. Er
werden heel wat meer exemplaren dan de afgelopen jaren
opgemerkt, zeker tijdens de maand augustus. Gehakkelde aurelia
deed het behoorlijk goed dit jaar; er werden heel wat exn
opgemerkt, mooi verspreid over het hele jaar. Landkaartje werd
slechts hier en daar gemeld. Deze soort is blijkbaar op de terugweg
na een sterke uitbreiding in de jaren ’80 en ’90.
De Zandoogjes deden het redelijk goed. Bont zandoogje werd
regelmatig opgemerkt in bossen, bosranden en tuinen. De toename
van de afgelopen jaren lijkt te stagneren. Dit jaar weer één
Argusvlinder in de tuin van Koen Verschoore. Deze vlinder is altijd al
zeldzaam geweest en werd na jaren afwezigheid eindelijk nog eens
opgemerkt. Evenals de voorgaande jaren werd het Hooibeestje
waargenomen. Dit jaar alleen op de Kalmthoutse Heide. Niet meer in
Essen. Oranje zandoogje was in kleine aantallen aanwezig in enkele
bermen, in het Grenspark en enkele tuinen. Ook Bruin zandoogje
kwam minder talrijk voor. Deze soorten hebben m.i. erg te lijden
onder het strakke wegbermbeheer dat gevoerd wordt.
Bij de trekvlinders was het al niet veel beter.
In tegenstelling tot 2009 werd slechts één Oranje luzernevlinder en
géén Gele luzernevlinder waargenomen. Er werden in tegenstelling
met 2009 zéér weinig Distelvlinders genoteerd. De Atalanta was wel
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frequent aanwezig, maar niet in zeer grote aantallen. Op 25 februari
nam Steven De Saeger in het Grenspark een erg vroeg exemplaar
waar. Waarschijnlijk een overwinterend exemplaar dat na de strenge
winterperiode ontwaakte. Op 30 november ontdekten Eveline en
Sarah Pinseel nog een exemplaar op het zonnige tuinterras.
Misschien een exemplaar dat hoopt te overwinteren?
De Vlinderfenologie 2012 werd op basis van de binnengebrachte
vlinderwaarnemingen van Essen en Kalmthout opgesteld.
Waarnemingen die niet werden doorgegeven kunnen we uiteraard
niet in rekening brengen. Vroeg in maart verschenen de eerste,
overwinterende exemplaren. Tot laat in oktober mochten we
genieten van zonnig en zeer zacht herfstweer; vandaar de late
waarnemingen van een aantal soorten.
Soort
Argusvlinder
Atalanta
Bont dikkopje
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Bruin blauwtje
Bruin zandoogje
Bruine eikenpage
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Eikenpage
Geelsprietdikkopje
Gehakkelde aurelia
Gele luzernevlinder
Gentiaanblauwtje
Groentje
Groot dikkopje
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1ste
23 mei
25 februari
17 mei
2 april
22 maart
°
14 juni
°
11 maart
12 maart
1 mei
30 juni
°
11 maart
°
°
22 april
24 mei

laatste
30 november
10 juni
31 oktober
18 augustus
°
1 september
°
7 september
31 oktober
3 oktober
3 augustus
°
11 oktober
°
°
4 juli
7 augustus
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Groot geaderd witje
Groot koolwitje
Grote vos
Heideblauwtje
Heivlinder
Hooibeestje
Icarusblauwtje
Keizersmantel
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine parelmoervlinder
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koninginnepage
Koningspage
Landkaartje
Oranje luzernevlinder
Oranje zandoogje
Oranjetipje
Rouwmantel
Zwartsprietdikkopje

°
29 april
°
20 juni
12 juli
25 mei
17 juni
°
21 maart
21 maart
°
11 maart
1 mei
13 augustus
°
1 mei
1 augustus
13 juli
14 april
°
15 juli

°
23 oktober
°
12 augustus
19 september
9 augustus
18 augustus
°
22 september
23 oktober
°
19 oktober
22 oktober
18 augustus
°
11 augustus
19 augustus
26 mei
°
13 augustus

Besluit
Voor het 5de jaar op rij merken we dat de ‘ooit algemene’ vlinders
het nog steeds niet goed doen. Kleine vos en Citroenvlinder lijken
zich enigszins te herstellen. Dagpauwoog deed het opmerkelijk beter
dan de vorige jaren. De opmars van het Oranjetipje gaat gestaag
verder en de ontdekking van nieuwe vliegplaatsen van de Eikenpage
zijn hoopvol voor de komende jaren. Een degelijke inventarisatie van
deze leuke soorten blijft zeker een noodzaak. Mogen we het
Zwartsprietdikkopje nu ook al bij de “verdwijnende” soorten
plaatsen?
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Zoektocht naar Libellen in 2012
Enkele mooie nieuwkomers!
Na enkele jaren inventarisatie krijgen we een beter zicht op de
Libellenfauna uit onze regio. Sinds 2000 werden al 46 soorten geteld.
Het merendeel van de gegevens komt van de Monitoring van het
Grenspark (Kalmthout), het Zandven (Essen-Horendonk) en het
Beekdal van de Kleine Aa (Essen & Kalmthout). Ook in het Lisseven
werd uitgekeken naar Libellen. We beschikken ook over enkele
gegevens uit tuinen, want ook daar kunnen Libellen voorkomen,
zeker als je de trotse bezitter bent van een ‘ecologische’ tuinvijver.
Heel veel gegevens werden ingevoerd op www.waarnemingen.be.
Overzicht van de waargenomen soorten sinds 2000

Soort
Azuurwaterjuffer
Beekoeverlibel
Blauwe glazenmaker
Bloedrode heidelibel
Bosbeekjuffer
Bruine glazenmaker
Bruine korenbout
Bruine winterjuffer
Bruinrode heidelibel
Geelvlekheidelibel
Gevlekte witsnuitlibel
Gewone oeverlibel
Gewone pantserjuffer
Glassnijder
Grote keizerlibel
Grote roodoogjuffer
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X
X
X
X
X
X

X
X X
X X
X
X X

Soort
Houtpantserjuffer
Kleine roodoogjuffer
Koraaljuffer
Lantaarntje
Maanwaterjuffer
Metaalglanslibel
Noordse witsnuitlibel
Paardenbijter
Plasrombout
Platbuik
Smaragdlibel
Steenrode heidelibel
Tangpantserjuffer
Tengere grasjuffer
Tengere pantserjuffer
Variabele waterjuffer
Venglazenmaker
Venwitsnuitlibel
Viervlek
Vroege glazenmaker
Vuurjuffer
Vuurlibel
Watersnuffel
Weidebeekjuffer
Zadellibel
Zuidelijke glazenmaker
Zuidelijke keizerlibel
Zwarte heidelibel
Zwervende heidelibel
Zwervende pantserjuffer
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Dit jaar werden twee nieuwe soorten voor de regio opgemerkt.
Zowel de Gevlekte witsnuitlibel als de Glassnijder werden voor de 1ste
keer gezien. Van de Gevlekte witsnuitlibel werden zelfs heel wat
exemplaren op verschillende plekken in het Grenspark opgemerkt.
Van de Vuurlibel werd wel één exemplaar waargenomen in het
Grenspark, maar dat was wel op de Groote Meer in Nederland. Die
waarneming is zeker het vermelden waard, maar werd niet
opgenomen in de lijst van de Noorderkempen.
Samenstelling van het overzicht
Joris Pinseel
Met dank aan alle inventariseerders die de moeite gedaan hebben
hun waarnemingen door te geven.
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Zoals steeds is het najaar een boeiende periode om de vogeltrek te
observeren. Het is telkens uitkijken wanneer de verschillende
vogelsoorten door de regio trekken en in welke aantallen ze dat doen.
Dit najaar werd toch wel gekenmerkt door een aantal vogelsoorten
uit het noorden, die slechts zeer onregelmatig onze regio bezoeken.
Verder werden dit najaar weer heel wat uitzonderlijke waarnemingen
verricht,
wat
zal
blijken
uit
volgend
overzicht.
Veel leesgenot!
Opmerkelijk was de vrij regelmatige aanwezigheid van enkele Futen
(Podiceps cristatus) op het Stappersven. De laatste jaren is deze soort
wel minder te zien op dit ven. Geoorde Futen (Podiceps nigricollis)
werden dit najaar bijna uitsluitend op het Stappersven
waargenomen. Het laatste ex. werd hier gezien op 27 okt. Een leuke
en bijzondere waarneming was deze van 2 Kuifduikers (Podiceps
auritus) op ditzelfde ven op 26 okt. Een dag later was hier nog 1 ex.
aanwezig.
Opmerkelijk was een Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) die op
29 sept. over Essen-Centrum vloog. Vanaf half nov. tot ten minste
eind nov. pleisterde er ook 1 ex. in de Maatjes. Grote Zilverreiger
(Ardea alba) was dit najaar weer een gewone gast, bijna dagelijks
werden exn. overvliegend of pleisterend waargenomen. Op 18 okt.
werd een Purperreiger (Ardea purpurea) waargenomen in een
rietland bij de Maatjes. Vooral in sept. werden vrij geregeld solitaire
of kleine groepjes Ooievaars(Ciconia ciconia) pleisterend of
De Korhaan nr. 1 / januari 2013

Pagina 47

overvliegend waargenomen, maar ook in okt. waren er nog enkele
waarnemingen.
Opvallend was het aantal waarnemingen van Kleine Zwanen (Cygnus
bewickii) dit najaar. In okt. werden kleine groepjes waargenomen,
maar in nov. zat er een groep van 38 exn op een weiland bij de
Wezelse Heide te Wuustwezel. Wat later zou dit aantal zelfs nog
groeien tot 55 exemplaren! Zeer lang geleden dat we nog zulke
aantallen in de regio zagen. Ook op het Stappersven werd
vermoedelijk geregeld een deel van deze groep waargenomen. Ze
gebruikten het ven als slaapplaats. Toendrarietganzen (Anser
serrirostris) trokken vanaf half okt. geregeld door de regio. In de
Maatjes pleisterden af en toe kleine groepen. Ditzelfde gold ook voor
Kolgans (Anser albifrons), vanaf half nov. zaten er ca. 400 exn op
Hopmeer, juist bij Essen over de grens. Grauwe Ganzen (Anser anser)
waren al vanaf sept. in grotere groepen van meer dan 100 exn.
aanwezig op diverse plaatsen in de streek. Dit aantal liep in nov. op
tot niet minder dan 600 exn. in de Wezelse Heide.
De eerste Smienten (Anas penopele) waren begin sept. aanwezig in
de regio. Daarna kwamen er meerdere kleine groepen aan in de
regio en het max. bedroeg 35 exn. op het Stappersven. Wintertaling
(Anas crecca) was een normale gast, maar in minder grote aantallen
dan vorig najaar. Nergens werd een groep van meer dan 100 exn.
geteld. Pijlstaart (Anas acuta) werd regelmatig opgemerkt in kleine
groepen, vooral op het Stappersven. Slobeend (Anas querquedula)
was dit najaar meestal in kleine aantallen aanwezig in de regio. Het
Stappersven was traditioneel weer het beste ven voor Tafeleend
(Aythya ferina), hier werd een mooi maximum geteld van 58 exn.
Bijzonder was de melding van een Witoogeend(Aythya nyroca) op
ditzelfde ven op 28 en 30 okt. Kuifeend (Aythya fuligula) was op
diverse plaatsen waar te nemen, maar de grootste aantallen zaten
eveneens op het Stappersven. Brilduikers (Bucephala clangula) zaten
heel de periode bijna uitsluitend op het Stappersven, met in nov. een
maximum van 12 exn. Op 29 nov. zat op dit ven ook een mannetje
Grote Zaagbek (Mergus merganser).
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Op 2 sept. vloog nog een Zwarte Wouw (Milvus migrans) over de
Marijnenvennen bij de Maatjes. In okt. vlogen er enkele Rode
Wouwen (Milvus milvus) over de regio. Vanaf begin sept. tot eind
okt. vlogen er regelmatig Bruine Kiekendieven (Circus aeruginosus)
over de regio. De Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) werd vanaf half
sept. regelmatig gemeld. Op 22 sept. vlogen nog 2 Grauwe
Kiekendieven (Circus pygargus) over de Kalmthoutse Heide. Over de
telpost van de Kalmthoutse Heide vloog op 29 sept. een
Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus). In sept. werden er af en toe
waarnemingen verricht van een overvliegende Visarend (Pandion
haliaetus). Vanaf begin sept. trokken er af en toe Smellekens(Falco
columbarius) door de heidegebieden van de regio en waren er
verschillende meldingen uit het weilandcomplex van de Maatjes en
de Wezelse Heide. Slechtvalk (Falco peregrinus) was weer een zeer
regelmatige verschijning!
Op 2 sept. zaten er 4 Bontbekplevieren (Charadrius hiaticula) in de
Steertse Heide en op 21 sept. waren hier 2 exn. aanwezig. Het enige
Bokje (Lymnocryptes minimus) voor deze periode pleisterde op 25
sept. bij de Drielingvennen in de Kalmthoutse Heide. De enige
Zwarte Ruiter (Tringa erythropus) vloog op 2 sept. over de
Kalmthoutse Heide. Ook Groenpootruiter (Tringa nebularia) was een
schaarse najaarsgast. Witgatje (Tringa ochropus) was dan weer een
normale verschijning. Oeverloper (Actitis hypoleucos) werd slechts
éénmaal opgemerkt. Ditzelfde gold trouwens ook voor
Bosruiter(Tringa glareola).
Op 22 sept. pleisterde een ganse voormiddag een Zwarte Stern
(Chlidonia sniger) bij het Stappersven.
Op 10 okt. vloog er een laag een Velduil (Asio flammeus) over het
beekdal van de Kleine Aa te Kalmthout. Op 8 okt. riep er nog een
Draaihals (Jynx torquilla) in de Kalmthoutse Heide.
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Een zeer merkwaardige vogel, nl.
een Palmtortel (Streptopelia
senegalensis) pleisterde in een
tuin in Essen van 14 tot 20
september. De vogel werd op 21
september dood teruggevonden.
Of het hier om een ontsnapte
kooivogel dan wel een dwaalgast
betreft wordt nog onderzocht.
De laatste Boerenzwaluw (Hirundo rustica) vloog op 2 nov. over de
Kalmthoutse Heide. Op 14 okt. trok hier ook nog een Huiszwaluw
(Delichon urbicum) over. Op 2 sept. vloog een Duinpieper (Anthus
campestris) over de telpost van de Kalmthoutse Heide. Dit najaar
werden er weer heel wat Pestvogels (Bombycilla garrulus)
gesignaleerd, vooral in Nederland. Maar ook in onze regio werden er
wat gezien. Zo pleisterde begin nov. geregeld enkele exn. in een tuin
in Kalmthout-Centrum. In diezelfde tuin lieten 45 exn. zich verleiden
om even te pleisteren op 10 november.
Paapjes (Saxicola rubetra) trokken in sept. geregeld door de regio.
Het laatste ex. was op 29 sept. aanwezig. De laatste 2 Tapuiten
(Oenanthe oenanthe) zaten op 5 okt. in de Maatjes. In De Nol en in
een tuin in Kalmthout werden enkele Bladkoninkjes (Phylloscopus
inornatus) geringd. Op 26 sept. lieten 3 Baardmannetjes (Panurus
biarmicus) hun PING-geluid weerklinken vanuit een rietveld in De
Maatjes. De overwinterende Klapeksters (Lanius excubitor) waren
pas laat terug. De eerste exn. werden half okt. waargenomen in de
verschillende heidegebieden. Kruisbekken (Loxia curvirostra) waren
heel de periode in enkele naaldbossen in de regio in kleine aantallen
aan te treffen. Op 6 nov. was een roepende Noordse Goudvink
(Pyrrhul apyrrhula pyrrhula) aanwezig in de Kalmthoutse Heide. Ook
dit najaar waren er weer heel wat Appelvinken (Coccothraustes
coccothraustes) aanwezig in de streek.
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Erg leuk was een wijfje Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis) dat op 25
nov. aanwezig was op een maisakker in de Wezelse Heide. Eveneens
n de Wezelse Heide pleisterde ook een Geelgors (Emberiza citrinella
op 18 november.

Een aantal bijzondere waarnemingen van
het Groot Schietveld te Brecht.
Erg leuk was een Koereiger (Bubulcus ibis) die hier op 2 sept.
overvloog. Van begin sept. tot eind sept. was hier zeer regelmatig
een juveniele Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra) aanwezig, die zich
soms zeer goed liet bekijken. Zeer bizar was de waarneming van een
wijfje Eidereend (Somateria mollissima) dat op 13 okt. overvloog. Op
31 okt. vlogen hier echter nogmaals 2 exn. over! Op 19 okt. vlogen
niet minder dan 6 Rode Wouwen (Milvu smilvus) over de telpost.
Ook erg leuk was de Slangenarend (Circaetus gallicus) die op 1 sept.
over het gebied trok. Ook vlogen er enkele Visarenden (Pandion
haliaetus) over, waarvan 3 exn. op 5 sept. Op 4 en 8 sept. trok er
telkens een Morinelplevier (Charadrius morinellus) over dit gebied.
Opmerkelijk was de Rosse Grutto (Limosa lapponica) die hier op 1
sept. doortrok. Op 24 sept. werd hier een Velduil (Asio flammeus)
opgemerkt. Van half tot eind okt. waren geregeld solitaire of enkele
Beflijsters (Turdus torquatus) aanwezig. Op 30 okt. en 4 nov. vlogen
hier telkens 2 Noordse Goudvinken (Pyrrhula pyrrhula pyrrhula)
over.
Tot zover dit overzicht. Een volledig overzicht vind je op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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De Graanhalm
Berkendreef 3
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.52.62

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal

Alles voor huisdieren
Deelnemer Acties Natuurpunt
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Drankenhandel
Van Oevelen

Hier is nog ruimte
voor
jouw advertentie

Moerkantsebaan 47a
2910 Essen
Winkel
tel. 03/235.61.32
Kantoor
tel. 03/664.23.06
maandag & woensdag tot vrijdag
09u00 - 12u30 & 13u30 - 18u00
zaterdag van 09u00 - 17u00
zondag van 09u30 - 12u30
dinsdag gesloten

Neem contact op met
Redactie@noorderkempen.be

Quizzen met Natuurpunt Noorderkempen
Deze quizzen worden in seizoen 2012-2013 al gespeeld
19 oktober 2012
Quiz ESAK
15de plaats
16 november 2012 Quiz KAV
2de plaats
Volgende quizzen staan op het programma
8 februari 2013
Quiz Wij a/d Grens
29 maart 2013
19 april 2013

Quiz Gabenco
Quiz VIVA/SVV

Parochiecentrum Statie
Parochiecentrum Statie
Volkshuis Essen

Wij hopen op enkele nieuwe deelnemers om one ploeg te versterken.
Inlichtingen: Dirk Vilijn (tel. 03/667.47.96)
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Noorderkempen

Ledenavond
1 februari 2013
18.45 u.
Restaurant “De Kievit”
Korte Heuvelstraat 14
Kalmthout
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1-2

Woordje van de voorzitter

Joris Pinseel

3-7

Activiteiten Noorderkempen

Bestuur

8-9

Natuur.Nieuws kort

Bestuur

10-11 Natuur.verslag

Natuurpunt leden

Natuur.beheer
12-15 Toekomst Lisseven

Igor Vandamme

Natuur.reis
17-20 Reis naar Spitsbergen

Natuurpunt

Natuur.cursiefje
22-24 Het stokpaardje

Koen Verschoore

Natuur & Milieu
25-28 Het Zwaluwenhof

Wim De Bock

Natuur.Biodiversiteit
30-33 Zeldzaam mooi … de Prachtbeer

Joris Pinseel

Natuur.knipsels
34
35
35-37
37

De Hop is terug
Van de Winterkoning en de Zalm
Vogels bang van zigzag
ANKONA studiedag

Bron: SOVON
Bron: EOS
Jeroen Speybroeck
Bron: ANKONA

Natuur.Noorderkempen
38-42 Dagvlinders 2012
43-45 Libellen 2012

Joris Pinseel
Joris Pinseel

46-50 Vogels in herfst

W. Vanwesenbeeck
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Kantoor Backx-Kerstens
Antwerpsesteenweg 37
2910 Essen
tel. 03/667.54.24
FSMA 16081 A-cB
Zakenkantoor “Heikant”
H. Consciencelaan 24
2910 Essen
tel. 03/667.76.67
FSMA 433551 A-cB
Kantoor Wilfried Dries
Kapelstraat 8
2910 Essen
tel. 03/667.60.80
FSMA 067381 A-cB

Bij ons gaat het om U
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