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Woordje van de voorzitter
Het sombere winterhalfjaar is achter de rug. Naast bewolkte, grijze
en zachte dagen werden we in zowel in januari als februari ook door
sneeuw, vorst en ijs overvallen. In Friesland droomden ze weer even
van een Elfstedentocht … het mocht niet zijn. Hier in de
Noorderkempen echter werden plassen en vennen op de
Kalmthoutse Heide wel gebruikt door de schaatsliefhebbers. Andere
natuurliefhebbers maakten dan weer stevige wandelingen,
observeerden vogels en smeedden plannen voor de komende lenteperiode. Die lente voorspelt trouwens veel goeds … er staan een
groot aantal activiteiten gepland … meestal in de ons omringende
natuurgebieden, maar ook wat verder weg. Aan jullie om een keuze
te maken. Op onze website kun je ook al snuisteren in de
activiteitenkalender tot eind van het jaar.
Natuurpunt wil dit jaar de “muis” in het middelpunt van de
belangstelling plaatsen. Muizen zijn een grote voedselbron voor veel
vogels, zoogdieren en reptielen. Maar blijkbaar neemt de
muizenpopulatie af. Redenen … onbekend. Om beter zicht te krijgen
op de verspreiding van muizen (in alle soorten en maten) rekenen de
medewerkers van de Zoogdierenwerkgroep op de medewerking van
héél veel leden en … hun kat. Op de website www.watvangtdekat.be
kun je een foto plaatsen van de gevangen dieren, de juiste
plaatsbepaling en andere informatie vermelden. Met al die gegevens
hoopt Natuurpunt een beter beeld te verkrijgen van het voorkomen
van “muizen”. Meer informatie hieromtrent verder in dit nummer.
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Op www.waarnemingen.be trouwens, werden in de loop van 2012
heel veel natuurwaarnemingen ingevuld. Als je die hele lijst
nauwkeurig bekijkt, merk je dat er in onze regio toch nog veel planten diersoorten voorkomen. De meeste waarnemingen behelzen de
Kalmthoutse Heide en onmiddellijke omgeving. Van de gebieden
daarbuiten is veel minder terug te vinden. Vandaar een warme
oproep aan alle natuurliefhebbers om ook het landbouw-, industrie-,
bos- en woongebied van Essen en Kalmthout eens naderbij te
bekijken. Ook daar huizen planten en dieren en zo zouden we een
veel breder beeld kunnen krijgen van de Biodiversiteit in onze regio
… en dat kan van belang zijn. Momenteel zijn op gemeentelijk vlak
zowel Minaraad als GECORO samengesteld. In beide instanties
kunnen correcte gegevens i.v.m. Biodiversiteit van belang zijn om
beslissingen te nemen waarbij ons landschap en leefmilieu wel bij
vaart. Bij deze dank ik de leden die zich hiervoor kandidaat stelden.
Eén van die medewerkers was professor Carlo Heip. Op 15 februari
2013 overleed Carlo. Hij is voormalig bestuurslid van onze afdeling en
een uitstekend internationaal erkend Marine bioloog. Verder in deze
“De Korhaan” schenken we meer aandacht aan Carlo. Uiteraard
wensen we zijn familie alle sterkte toe met fijne herinneringen aan
echtgenoot en vader.
Joris Pinseel
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Carlo Heip (°18 nov. 1945 – 15 febr. 2013)
Op 15 februari 2013
is professor Carlo
Heip overleden. We
hebben Carlo voor
het laatst gezien op
de viering van het
60-jarig bestaan van
onze afdeling. Kort
daarna is hij ziek
geworden en nu dus
- pas 67 - bezweken aan de gevolgen van een kwaadaardige
hersentumor. Bij de opstart van Natuurpunt Noorderkempen was
Carlo actief als bestuurslid. We hebben hem leren kennen als een
warm, gedreven en zeer intellectueel persoon. Door zijn drukke
agenda nam hij een jaar later ontslag, maar we mochten toch nog op
zijn medewerking rekenen. Carlo was directeur van het NIOZ in
Yerseke en Texel en was als professor Mariene Biologie verbonden
aan de UGent. Hij was een echte reus, op wetenschappelijk vlak,
maar ook als persoonlijkheid en als mens. Carlo Heip heeft een zeer
belangrijke rol gespeeld in de opstartfase van het VLIZ (Vlaams
Instituut voor de Zee). Hij heeft die organisatie de afgelopen 13 jaar
voortdurend met woord en daad gesteund. "Mister Marine
Biodiversity Europe" is niet meer. We zullen hem missen - mede aan
ons om zijn gedachtegoed op gepaste wijze te bewaken.
Het ganse bestuur wil langs deze wijze eer betonen aan een ‘groot’
mens. Ons oprecht medeleven aan Karline, zijn echtgenote, de
kinderen en de andere familieleden.
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6 april 2013
Uitstap

6u00

Oostkantons
“Vogelobservatie”

NEC "De Vroente", Putsesteenweg
(19u00) Kalmthout
Gaat niet door bij regenweer !!!

We vertrekken ‘s morgens heel vroeg in de hoop om het korhoen te
zien baltsen in de Hoge Venen; de enige plaats waar deze soort nog
voor komt. Naast de korhoenders is er in de Hoge Venen altijd wel
wat te beleven, misschien vliegen er nog wel wat kraanvogels over of
verschijnt er 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. Dit leverde de voorbije jaren toch mooie
waarnemingen op. Bij mooi weer belooft het zeker een interessante
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

@

schoenen,

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

De Korhaan nr. 2 / april 2013

Pagina 5

14 april 2012

8u00

Kalmthoutse Heide
“Vennenwandeling”
Parking Zuid, Verbindingsstraat,

Natuurwandeling (12u30) Kalmthout
We wandelen door het rustige noordelijk gedeelte van de
Kalmthoutse Heide. We genieten van het landschap en gaan op zoek
naar vogels. Veel lentesoorten zijn al aanwezig en laten zich van hun
beste kant horen. Het Stappersven met de grote
watervogelpopulatie krijgt de nodige aandacht.
Meebrengen: verrekijker en/of telescoop, aangepaste kledij en
laarzen bij regenweer.
Deelname: €1 voor niet-leden. Leden brengen hun lidkaart mee!!
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 10 april 2013.


Inlichtingen en gids: René Nelen (03/667.33.83)

28 april 2013
Uitstap

7u30

Molenplaat
“Natuurwandeling”

Parking Heuvelhal, Kapelstraat
(12u30) Essen-Centrum

Het is elke keer de moeite waard dit interessant gebied in de buurt
van Bergen op Zoom te bezoeken. Talrijke watervogels en steltlopers
komen hier voor. Een aantal vindt er zelfs een geschikt broedgebied.
Meebrengen: verrekijker en/of telescoop, aangepaste kledij en
laarzen bij regenweer. Muggenmelk kan nuttig zijn.
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 25 april 2013.

@

Inlichtingen & gids: Paul Snels (03/667.48.66)
snels.paul@gmail.com
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1 mei 2013
Natuurwandeling
i.s.m NAREKA

7u00

De Maatjes
“Ochtendwandeling”

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
(10u00) Kalmthout-Nieuwmoer

’s Morgens vroeg is het nog zeer rustig in De Maatjes. De eerste
vogelgeluiden weerklinken in het gebied: kleine karekiet,
blauwborstje, fitis, … bij mooi weer laten ze zich horen. Uiteraard
krijgen andere soorten ook de nodige aandacht.
Meebrengen: verrekijker en/of telescoop, aangepaste kledij en
laarzen bij regenweer. Muggenmelk kan nuttig zijn.
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 25 april 2013.

@

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

5 mei 2013
Natuurwandeling
I.s.m. NAREKA

5u30

Kalmthoutse Heide
“Ochtendkriebels”

NEC "De Vroente",
(8u00) Putsesteenweg, 129, Kalmthout

Vroeg in de ochtend stijgen slanke nevelslierten op uit de vennen.
Een mysterieus landschap is omhuld met fijne mist. Boven de
heidevlakte weerklinkt het schitterende melodietje van de
boomleeuwerik. Wie heeft er zin om mee te wandelen?
Meebrengen: verrekijker en/of telescoop, aangepaste kledij en
laarzen bij regenweer. Muggenmelk kan nuttig zijn.
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 1 mei 2013.

@

Inlichtingen en gids: Jos Jacobs (03/667.42.29)
jos-jacobs@scarlet.be
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11 mei 2013
Natuurwandeling
i.s.m. NAREKA

19u00

De Maatjes
“Avondwandeling”

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
(22u30) Kalmthout-Nieuwmoer

Een avondwandeling in De Maatjes levert altijd wel één of andere
leuke waarneming op. Hopelijk zijn scholekster, grutto, bruine
kiekendief, kleine karekiet, … trouw op post. Deze tocht langs het riet
is elke keer de moeite waard.
Meebrengen: verrekijker en/of telescoop, aangepaste kledij en
laarzen bij regenweer. Muggenmelk kan nuttig zijn.
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 6 mei 2013.

@

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

20 mei 2013
Natuurwandeling

13u00

De Groote Meer
“Natuurgenieten”

Parking Kerk Essen-Hoek
(17u30) Moerkantsebaan, Essen-Hoek

Voor de 50ste keer gidst René ons doorheen dit schitterend gebied.
Door de uitgevoerde beheerswerken ontstonden er nieuwe biotopen
waar we heel wat interessante soorten kunnen waarnemen.
Uiteraard wandelen we ook rond de Groote Meer …
Meebrengen: verrekijker en/of telescoop, aangepaste kledij en
laarzen bij regenweer. Muggenmelk kan nuttig zijn.
Deelname: €4

@

Inlichtingen: Joris Pinseel (03/667.57.97)
Gids: René Nelen
joris.pinseel@fulladsl.be
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26 mei 2013

10u00

Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”
Parking “Beekdal” - Over d'Aa

Natuurwandeling (12u00) Essen – Horendonk
Op zondag 26 mei maken we een plezierige wandeling met een licht
educatief karakter. We houden het water van de Kleine Aa aan onze
linkerhand, als we over een grindweg gaan langs essen en
zomereikjes. Het herkennen van plantjes langs het pad als
fluitenkruid, knoopkruid, salomonszegel en drijvend fonteinkruid is
op zichzelf leuk en het ontdekken van een tamelijk bijzondere boom
ook; maar het genieten van ‘het buiten zijn’ is zeker zo belangrijk.
Als kers op de taart zal vissenkenner Kristof Vlietinck ons
wetenswaardigheden vertellen over vissen uit de Kleine Aa, die hij
ook zal laten zien. Een groot deel van de wandeling gaat over
verharde weg, het begin voert over een paar grindpaden.
Meebrengen:
verrekijker,
aangepaste
kledij,
wandelschoenen. Route is geschikt voor rolwagens.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.

@

stevige

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

7 juni 2013

21u00

Kalmthoutse Heide
"Avondwandeling"
Parking De Vroente, Putsesteenweg,

Natuurwandeling (23u30) Kalmthout
Na zonsondergang wordt een hele andere groep dieren actief in het
reservaat. Nachtzwaluw, ransuil, rugstreeppad, nachtvlinders en
andere nachtbrakers nemen de plaats in van dagactieve soorten.
Geheimzinnige geluiden vullen de avondlucht. Een avondtocht kan je
enkele mooie verrassingen opleveren. Nieuwsgierig? Kom dan zeker
deelnemen. Deze wandeling geeft je een andere kijk op de natuur.
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Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en laarzen bij
regenweer. Muggenmelk kan nuttig zijn.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids voor 5 juni.


Inschrijving: Steven De Saeger (GSM 0486/42 46 56)

9 juni 2013

7u30

Kraaijenberg
“Natuurwandeling”
Parking Heuvelhal, Kapelstraat,

Natuurwandeling (12u30) Essen-Centrum
Dit natuurreservaat is eigendom van het Brabants Landschap en telt,
samen met het Domein Mattemburgh, 2286 ha.
We parkeren op de parking langs de Fianestraat (omstreeks 8.00 u.)
en maken de lange wandeling (met bezoek aan de vogelkijkhut)
We hebben aandacht voor plant en dier.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en laarzen bij
regenweer. Een versnapering en drank kan van pas komen.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids voor 5 juni.

@

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

29 juni 2013
Beheerswerken

Beheerswerk Spijkerbroekje
“Maaibeheer”

8u00
(12u00) Parking Spijkerbroekje, Spijker, Essen

Natuurgebiedjes, hoe klein ook, moeten op regelmatige momenten
even onder handen genomen worden. Om het gebiedje verder te
verschralen wordt er gemaaid en afgevoerd.
Meebrengen: aangepaste kledij, werkhandschoenen, hark, riek, …
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.


Inlichtingen: Wim De Bock (03/667.49.19)
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29 juni 2013

22u00

8ste Noorderkempen
Nachtvlindernacht

Joris en Agnes Pinseel-Peeters
(1u30) Schanker 12 te Essen

Determinatieavond

Na het succes van vorig jaar durven we deze activiteit herhalen. We
proberen een zicht te krijgen op de aanwezige soorten in deze tuin.
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.

@

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

5 juli 2013
Natuurwandeling
i.s.m. vzw Kobie

20u00

Natuur in de buurt
Gierzwaluwwandeling

Parking Kerk O.L Vrouw,
(22u00) Nieuwstraat, Essen

Begin juli is de uitgelezen periode om de gierzwaluw te observeren.
Volwassen vogels met jongen vliegen af en aan met voer terwijl de
juveniele exemplaren zich uitleven met spectaculaire vluchten
doorheen de Essense straten. Gierend van plezier scheren ze door
het luchtruim … een spektakel het zien waard.
Meebrengen: aangepaste kledij, verrekijker, …
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids voor 3 juli.

@

Inlichtingen: Wim De Bock (03/667.49.19)
wimmekedebock@telenet.be
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6 juli 2013
Beheerswerken


@

9u00

Parking Zuid, Verbindingsstraat,
(15u30) Kalmthout

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

12 juli 2013

21u30

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

26 juli 2013

21u30

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

28 juli 2013
Natuurwandeling

@

10de Noorderkempen
Nachtvlindernacht

Huize Vilijn-Van Laerhoven
(1u00) Steenovenstraat 35 te Essen-Wildert

Determinatieavond

@

9de Noorderkempen
Nachtvlindernacht

Huize Van Daele
(1u00) Scham …. te Essen-Horendonk

Determinatieavond

@

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerswerken - maaien”

10u00

Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”

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

Inlichtingen en gids: Leo Juffermans (03/667.67.92)
leo_juffermans@hotmail.com
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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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Paddenstoelencursus
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 deel neemt stort 20 euro op rekening BE59 0000 4153 8026 van
Natuurpunt Noorderkempen, Schanker 12 te 2910 Essen.

14 september 2013 14u00 Paddenstoelencursus - les 1
17u00
21 september 2013 14u00
17u00
28 september 2013 14u00
17u00
26 oktober 2013 9u00
16u30

Rangeerstation Essen
Hemelrijk - Essen
Paddenstoelencursus - les 2
Withoefse Heide
Putsesteenweg 129 - Kalmthout
Paddenstoelencursus - les 3
Kloostertuin H.H. College
Rouwmoer - Essen
Paddenstoelencursus – les 4
Parking Zuid, Verbindingsstraat,
Kalmthout

Meer info bij Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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Mossen- en Korstmossencursus
Mossen en lichenen staan bekend als moeilijk toegankelijke groepen
organismen. Meteen de reden waarom de gemiddelde
natuurliefhebber ze links laat liggen. En dat is jammer! Want doe je
een inspanning om mossen en lichenen nader te bekijken, dan merk
je meteen dat ze zich veel vlotter laten determineren dan
bijvoorbeeld zwammen of nachtvlinders. Je hebt alleen een sterk
loepje nodig omdat de structuren in verhouding tot hogere planten
kleiner zijn. Voeg daarbij de nodige basiskennis en je hebt meteen
alle ingrediënten voor een succesvolle en verrijkende studie van
mossen en lichenen. Deze basiscursus bestaat uit 1 theorieles en 3
praktijklessen. De lessen gaan door onder leiding van Hans
Vermeulen van Natuurpunt.Educatie. Met een loep en goede
zintuigen proberen we soorten op naam te brengen.
Wie deel neemt stort 20 euro op rekening BE59 0000 4153 8026 van
Natuurpunt Noorderkempen, Schanker 12 te 2910 Essen.

14 november 2013 19u30 Mos- en Korstmoscursus - 1

16 november 2013

23 november 2013

30 november 2013

Theorieles: De Vroente
Putsesteenweg 129 - Kalmthout
9u00 Mos- en Korstmoscursus - 2
Praktijkles: Wildertse Duintjes
Parking: Wildertse Duintjes
Essen-Wildert (bij viaduct)
9u00 Mos- en Korstmoscursus - 3
Praktijkles: Kalmthoutse Heide
Putsesteenweg 129- Kalmthout
9u00 Mos- en Korstmossencursus – 4
Praktijkles: Rangeerstation Essen
Hemelrijk - Essen

Meer info bij Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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Sprinkhanencursus 2013
Tijdens de cursus Sprinkhanen kom je meer te weten over het wel en
wee van de sprinkhanen en krekels. Bij het determineren focussen
we op de soorten die in onze regio voorkomen. De meeste soorten
kan je onmiddellijk herkennen aan hun specifieke zang. We leren de
voornaamste geluiden herkennen en leren hoe we de dieren kunnen
vinden en op naam brengen. Dit is een uitdaging, maar gelukkig zijn
er zeer goede determinatiewerken en fotogidsen in de handel.
Wie deel neemt stort 20 euro (voor leden Natuurpunt) of 45 euro
(voor niet-leden) op rekeningnummer BE77 2200 3405 7342 van
Natuurpunt Antwerpen Noord met vermelding van je lidnummer
(voor leden), je naam en ‘sprinkhanencursus’.

12 juli 2013 19u30 Sprinkhaancursus – les 1
Theorieles: Natuur.huis
Steenstraat 25 – Ekeren
19 juli 2013 19u00 Sprinkhaancursus – les 2
Theorlieles: Natuur.huis
Steenstraat 25 – Ekeren
25 augustus 2013 13u00 Sprinkhaancursus – les 3
Praktijkles: Opstalvallei
Zoutestraat - St. Jan Baptiststraat
Berendrecht.
31 augustus 2013 13u00 Sprinkhaancursus – les 4
Praktijkles: Grenspark
Sint-Dyonisiuskerk
Albert-Louisastraat 4
Putte-Kapellen
Info: tel. 03-541.58.25 of e-mail antwerpennoord@natuurpunt.be.

Samenwerking tussen Natuurpunt Noorderkempen en Antwerpen
Noord.
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13 december 2012 – Werkbezoek ING
22 moedigen hadden zich aangemeld op deze koude winterdag.
Via een projectovereenkomst met Time4Society werd als project
gekozen: takken en boomstammen dragen uit het nat heideveldje
ten zuiden van het Stappersven.
Na de briefing over de doelstellingen van Natuurpunt, werd het nut
van deze ingreep uitgelegd. Op het terrein werd er met veel inzet
hard gewerkt met slechts een korte koffiepauze in de voormiddag.
We waren aangenaam verrast dat deze kantoormensen ook het
zwaar werk aankonden. Voor dat soort werk zetten we normaal
zware Brabantse trekpaarden in. Bijna was de groep “technisch
werkloos” door gebrek aan takken. Vooral de werklust van het
vrouwelijk personeel viel op; ze zorgden ook voor enige competitie …
goed voor de teambuilding. De middagrust in een nabij gelegen
bistro, werd door iedereen zeer op prijs gesteld … veel ambiance en
lachsalvo’s en een zeer goede teamspirit.
In de namiddag was er tijd voor
een landschapswandeling rond
het Stappersven. Traditiegetrouw
werd een overzicht gegeven van
de evolutie van het ven en de
beheersmaatregelen met
de
waterstanden en de weerslag
hiervan op de oeverbegroeiing.
De dag werd afgesloten met een briefing en een korte evaluatie over
de groep. ‘t Was een perfecte teambuilding en voor herhaling
vatbaar. Heel aangenaam ook dat de directie zich spontaan aanbod
om lid te worden van Natuurpunt.
Verslag: René Peeters
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1 februari 2013 – Algemene Ledenavond
51 deelnemers mochten we verwelkomen op onze jaarlijkse
ledenvergadering. Een fijn verzorgde maaltijd maakte de tongen los.
Het was een gezellige avond. Het officiële gedeelte werd aangevuld
met enkele beelden van bijzondere waarnemingen in onze regio.
Zowel jaarverslag, begroting, jaarprogramma als het financieel
overzicht werd door de aanwezige leden goedgekeurd.
René Peeters gaf nadien nog een kort overzicht van de
‘water’perikelen rond Stappersven en De Nol. Een correcte
waterhuishouding is voor beide gebieden van levensbelang. Een
correcte waterhuishouding in stand houden is niet altijd even
eenvoudig … laat dat duidelijk zijn.
Ruim na middernacht verlieten de laatste gasten de zaal.
Hopelijk wordt de editie van 2014 ook een succes
Verslag: Joris Pinseel

12 februari 2013 – Werkbezoek
Met een zeer enthousiaste jonge
groep werd er op 12 februari in de
vrieskoud gewerkt om het heideveldje
ten zuiden van het Stappersven vrij te
maken van dennenopslag. Takken
werden netjes op een houtril
gestapeld. Traditioneel duiken we ‘s
middags even in bistro “Den
Druivelaer” binnen en ‘s namiddags
volgt er dan een landschapswandeling rond de Stapper.
Takkenscharen werden meegenomen om onderweg nog wat
rododendrons te knippen langs de afvoergracht van Stapper naar
Nol. Het bezoek werd afgesloten met een evaluatiegesprek.
Verslag: René Peeters
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23 februari - Vogels in het havengebied
Onder de kundige leiding van Bram Vogels hebben we verschillende
vogelgebieden in de uitgestrekte haven wat beter leren kennen.
Nadat de gids werd opgepikt in zijn woonplaats Stabroek, reden we
met z’n allen (8 personen verdeeld over 3 auto’s) naar de
Opstalvallei. Daar hebben we als opwarmer de telpost beklommen
waarbij de gids ons de trekroute van de vogels in het najaar toonde.
Ook werd ons meegedeeld dat het aantal Reigers welke nestelen in
het Reigersbos terugloopt. Op het Schelde-Rijnkanaal, in de buurt
van de telpost, zaten enkele koppels Krakeend en een aantal
Bergeenden. Daarna reden we via ‘de konijnenpijp’ naar Linkeroever.
De tweede stop voor een wandeling vond plaats in het Groot
Rietveld. Het gebied waar roerdomp, cetti’s zanger, baardman reeds
in die maand februari waren waargenomen. Maar hier speelde de
gure wind in ons nadeel waardoor we de zang van de cetti’s zanger
niet te horen kregen. Wel konden we mooi een adult vrouwtje
bruine kiekendief aanschouwen die laag over de rietkragen vloog.
De derde stop was kortbij het Groot Rietveld, door de gids namelijk
het Klein Rietveld genoemd en bij Waarnemingen.be bekend staat
onder de naam ‘Kallo-Rietmoerassen’. Vandaar reden we via de
autosnelweg richting Kieldrecht om in de Dorpstraat in “Café La
Rosa” onze boterhammen op te eten, met een warme kop soep en
dat voor een erg democratische prijs. Vanuit Kieldrecht reden we via
de Bralstraat richting Drijdyck. Net voor dit gebied zagen we 5 Grote
Zilverreigers in de lucht en een Witgatje welke op vloog. Naast de
vele vogelsoorten (smient, pijlstaart, bergeend, tafeleend, kuifeend,
wintertaling, grauwe gans, nijlgans, kleine mantelmeeuw) welke we
goed in ons vizier kregen, werden we op onze beurt gespot door de
‘havenwachter’, een man die toezicht houdt in het havengebied.
Vanuit Drijdyck reden we richting Putten Weiden, om daar na een
korte stop door te rijden naar de Verrebroekse Plassen. Hier zagen
we het vreemde tafereel van fruitbomen die tot meer dan
halverwege in het water staan. Hier konden we 6 Nonnetjes spotten
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alsook een wijfje brilduiker en een groepje slobeenden. Ook zaten 3
scholeksters aan de kant van de Kade in de buurt van deze Plassen.
De tocht werd verder gezet door Doelpolder naar de Schor ‘Oude
Doel’. Hier was een blauwe kiekendief boven de rietkragen aan het
jagen. Voorts foerageerden hier enkele kluten, wulpen en een 14-tal
bonte strandlopers. Tevens werden we hier in de nabijheid van de
Schelde nogmaals geconfronteerd met de gure noordoostenwind,
welke van deze uitstap echt een winterse uitstap heeft gemaakt met
soms aanvoeltemperaturen tot ver onder de 0°C.
Na deze stop keerden we tevreden huiswaarts!
Verslag: Jean Jordaens
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Noordpoolijs breekt alle records
Het noordpoolijs heeft in 2012 alle records gebroken. De voorbije
zomer is de ijsoppervlakte tot een historisch minimum gekrompen.
Het ijs in de Noordelijke IJszee bereikte op 16 september 2012 een
absoluut minimumrecord. De ijsoppervlakte was toen 3,41 miljoen
vierkante kilometer groot. Nooit eerder sinds het begin van de
satellietmetingen in 1979 was het noordpoolijs zo gekrompen. Het
vorige record, 4,17 miljoen vierkante kilometer, was in september
2007 gevestigd. Het record zat er al een tijd aan te komen. De
wetenschappers merkten dat de hoeveelheid Noordpoolijs dit jaar
maand na maand kleiner was dan het gemiddelde voor de periode
1979-2000. In juni dook de hoeveelheid ook onder die van de
junimaand in het recordjaar 2007. Op 26 augustus al verbrak het
noordpoolijs het absolute minimumrecord van 2007, een minimum
dat vijf jaar geleden pas in september werd gevestigd. In september,
aan het einde van de zomer, is de hoeveelheid ijs traditioneel het
kleinst. Maar dit jaar smolt het ijs zo snel dat het record al in
augustus voor de bijl ging. Het was alleen nog wachten hoever het ijs
nog zou smelten. Op 16 september was het dan zo ver!
Klimaatwijziging
Als oorzaak van de smeltrecords wijzen wetenschappers naar de
klimaatwijziging. Een factor die meespeelt, is dat de hoeveelheid
meerjarig ijs, ijs dat minstens twee zomers overleeft, de laatste
dertig jaar elke winter is geslonken, zegt NASA-wetenschapper Joey
Comiso. Door de klimaatwijziging is het jongere, dunnere ijs, dat elke
winter gevormd wordt, steeds minder bestand tegen de warmere
zomermaanden. Maar het oudste en dikste ijs overleeft de zomer
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normaal. Als ook dat meerjarige ijs verdwijnt, wordt het ijs in de
Noordelijke IJszee nog kwetsbaarder tijdens de zomer, zegt Comiso.
Ondertussen groeit het ijs weer snel aan, maar te traag om de
enorme achterstand in te lopen.
Walrus sneller naar kust
Het smelten van Noordpoolijs heeft ook gevolgen voor de
plaatselijke fauna. Het dwingt de walrus bijvoorbeeld sneller naar de
kust. Doordat het ijs vroeger gaat smelten in de zomer, arriveren de
dieren vroeger op hun noordelijke voedselgronden. Wanneer het ijs
in de herfst helemaal weg is, zoeken ze hun voedsel dichter bij de
kust en komen ze massaal aan land. De walrus leeft in principe op
drijfijs en eet voornamelijk schelpdieren.
De ringelrob, een kleine zeehond, dreigt nog deze eeuw twee derde
van zijn leefgebied te verliezen, zeggen onderzoekers van de
Universiteit van Washington. Door de klimaatwijziging wordt de
sneeuw op het zee-ijs steeds minder dik. De ringelrob bouwt holen in
de sneeuw om zijn jongen in groot te brengen. De sneeuw moet
daarvoor minstens 20 centimeter diep zijn, en dat wordt steeds
vaker een probleem. Het gebied waar de sneeuw minstens 20
centimeter dik is, zal tegen het einde van deze eeuw met bijna 70
procent gekrompen zijn.
Bron; IPS, Brussel, 9 december 2012
*In de reeks De 12 van '12 blikt de redactie van persagentschap IPS
Vlaanderen terug op de meest markante trends en gebeurtenissen uit
het voorbije jaar. Dit was aflevering 2/12.
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Rol insecticiden in bijensterfte steeds duidelijker
In het online tijdschrift: environmentalresearchweb verscheen een
nieuw artikel over de rol van insecticiden bij bijensterfte. Hieronder
volgt de Nederlandse vertaling:
Honingbijen, hommels en andere insecten raken langzaam
uitgestorven door aanhoudend en steeds intensiever gebruik van
giftige bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden in de landbouw. De
kleine hoeveelheden die elke keer gebruikt worden, stapelen zich op,
zodat er geen sprake meer is van een veilig niveau van blootstelling.
De bijen, motten en libelles die van bloem naar bloem vliegen zijn
van vitaal belang. Naar schatting is een derde deel van de landbouw
oogst bestoven door deze hardwerkende insecten. Dit levert de
Engelse economie 528 miljoen euro per jaar op.
De laatste jaren ondergaan de dienstbare bestuivers wereldwijd een
massaslachting. Het zijn vooral de honingbijen die te lijden hebben.
Zij lijden aan het CCD (Colony Collapse Disorder) waarbij de bijen de
bijenkorf achterlaten. Alleen de koningin, eieren en onvolgroeide
werkbijen blijven achter. Van de verdwenen bijen is geen spoor meer
te vinden. Het fenomeen komt steeds vaker voor in Europa en
Noord-Amerika. Rondom dit fenomeen bestaat veel controversie,
straling die door mobiele telefoons en andere elektronische gadgets
wordt verspreid zou verantwoordelijk zijn voor een van de meest
bizarre mysteries in de natuur. Nieuwe studies tonen echter aan dat
insecticide, dat gebruikt wordt in de landbouw, een belangrijke rol
speelt.
In recent onderzoek hebben wetenschappers een groep insecten
blootgesteld aan verschillende doses neonicotinoid insecticides voor
langere perioden (12 maanden of meer). Dit gif wordt wereldwijd op
grote schaal gebruikt en maakt het centrale zenuwstelsel van de
insecten kapot. Een karaktereigenschap van neonicotinoid is dat het
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weinig affiniteit heeft met dieren die zijn opgebouwd uit botten en
dus minder giftig is voor zoogdieren en vogels. De onderzoekers
kwamen tot de conclusie dat, wanneer het gif over een langere
periode werd toegediend, er een kleinere dosis nodig was om het
insect te doden (Ecotoxicology (2009) 18:343–354 DOI
10.1007/s10646-008-0290-1). Bij de honingbijen was er tot 6000
keer minder gif nodig om de bijen te doden wanneer het werd
toegediend in steeds kleine hoeveelheden over een lange periode.
Volgens Henk Tennekes, onderzoeker bij het ETS (Experimental
Toxicology Services) in Zutphen (NL) zijn deze bevindingen logisch.
“Ga uit van een hoge blootstelling, het geen resulteert in een effect
in een vroeg stadium (zoals kanker of de dood). Een veel lagere
blootstelling resulteert in een effect op langere termijn. In dit laatste
geval is echter een lagere dosis (in totaal) genoeg om hetzelfde effect
te bewerkstelligen.” Deze bevindingen worden binnenkort
gepubliceerd
in
het
tijdschrift
Toxicology
(Toxicology
doi:10.1016/j.tox.2010.07.005).
De vraag die bij deze onderzoeksresultaten beantwoord moet
worden is: Hoe komt het dat dit gif zo’n krachtig lange termijn effect
heeft? Het antwoord moet gezocht worden in het mechanisme van
hoe de stof werkt. Neonicotinoid hecht zich permanent aan
receptoren in het centrale zenuwstelsel. Een insect heeft een
beperkt aantal van deze receptoren. De schade die wordt
toegebracht stapelt zich telkens op. Receptoren worden bij elke
blootstelling geblokkeerd tot het moment dat de schade zo groot is
dat het insect niet meer kan functioneren en sterft, legt Jeroen van
der Sluijs uit, een wetenschapper aan de Universiteit van Utrecht die
zich ook bezighoudt met dit onderwerp. Zelfs een kleine dosis over
een korte periode kan ernstige problemen veroorzaken. Bij een
kleine dosis raken insecten gedisoriënteerd en hebben ze minder
coördinatie over hun bewegingen, zodat ze een gemakkelijke prooi
worden voor roofdieren. Deze sub-dodelijke effecten maken het
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insect zwak en brengen voornamelijk sociale insecten in gevaar, die
afhankelijk zijn van een gezonde en actieve kolonie.
Het is echter nog steeds niet mogelijk om met zekerheid te zeggen
dat neonicotinoid de enige oorzaak is van CCD in honingbijen. Het
lijkt erop dat dit gif wel een significantie rol speelt. In ieder geval
wordt de snelle groei sinds 2004 van CCD hiermee verklaard welke
samenvalt met de snelle groei van het wereldwijd gebruik van
neonicotinoid, zegt Van der Sluijs. Tegenwoordig wordt
neonicotinoid vaak gebruikt om zaden te beschermen, ongeacht er
sprake is van een insectenplaag. Neonicotinoid wordt gemakkelijk
opgenomen door de grond en het water en vervolgens door de
planten, zodat de hele plant giftig wordt voor insecten. Recent
onderzoek wijst uit dat zelfs kleine hoeveelheden een groot effect
kunnen hebben op insecten populaties. Tennekes beveelt daarom
aan dat deze insecticide vervangen moeten worden door
alternatieven die minder giftig zijn voor honingbijen en minder snel
opgenomen kunnen worden.
Vertaald door Nicole Lolkema

More than Honey
Documentaire van Markuus Imhoof over de “verdwijnziekte” van
bijen en over het belang van bijen voor mens en natuur.
More than Honey gaat op zoek naar de oorzaken van de
achteruitgang
van
honingbijen:
Parasieten?
Pesticiden?
Industrialisering van de honingsector? We krijgen ook een grimmige
blik op een mogelijke toekomst. In sommige streken in China, waar
de honingbij door pesticiden niet overleeft, moeten mensenhanden
(lees kinderhanden) zorgen voor de bestuiving in boomgaarden. Met
sterke beelden, gefilmd met de nieuwste technieken, interessante
karakters en killer bees als mogelijke redding van de honingbij.
Meer info op: www.morethanhoney-film.be
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Nieuwe generatie pesticiden verantwoordelijk
voor bijensterfte
Bijen verdwijnen massaal en dat zou wel eens verstrekkende
gevolgen kunnen hebben voor onze voedselvoorziening. Recent
verschenen een hele reeks onderzoeken die aantonen dat het
gebruik van de nieuwe generatie pesticiden neonicotinoïden aan de
basis liggen van deze bijensterfte. Door de herhaaldelijke opname
van zeer kleine hoeveelheden van deze gevaarlijke stoffen,
verzwakken de bijen. Nu besluit ook het Europese
Voedselveiligheidsagentschap EFSA dat neonicotinoïden een hoog
risico inhouden voor bijen. Verder stellen ze dat de huidige
regelgeving belangrijke hiaten vertoont. Deze conclusies zette het
EFSA aan om te adviseren om neonicotenoïden enkel toe te laten
voor teelten die minder aantrekkelijk zijn voor bijen.
Annelore Nys

Kapellensteenweg 19
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.60.67
Of
Tel. 03/666.80.03
info@tpannenhuis.be
http://tpannenhuis.be
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Aerden Tuinmachines BVBA
Huybergsebaan 78
2910 Essen
Tel. 03/667.36.35
aerden.tuinmachines@skynet.be
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Reiki
Ademhalingstechnieken
Holistic pulsing
Herdersbaan, 3
2910 Essen (Wildert)
tel. 03/677.06.50

www.tnieuwbegin.be

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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Slimme vogels
In december is het om 8 uur s' morgens nog goed donker; het
tuinlicht gaat aan. Onze merel heeft het gevonden; hij vliegt voor de
sensor van de halogeenlamp zodat hij meer licht heeft. Maar … na
3 minuten licht uit, vliegt hij toch terug om het licht aan te steken
zeker. En ja, dan zegt hij al lachend: "Ik heb licht en kan 1 uur vroeger
gaan eten van de voedertafel. Dank u wel Rafaël” en pinkt naar mij.
Toen ik als 12-15 jarige nog bij mijn ouders in Kalmthout woonde,
gebeurde het volgende. Wij zaten met zijn zessen op een zomerdag
's middags in de waranda te eten. Ik voederde toen al regelmatig de
vogels maar alles was al op. Kwam een klein lief vogeltje op de ruit
tikken: "Hela en ik, krijg ik niets?", floot het meesje. Wij hadden van
alles bij ons thuis: kippen, duiven, een schildpad en ook een vijver
met goudvissen en zelf gevangen "bliekjes". Ook konijnen, witte
muizen, een aquarium binnen, drie katten die kweekten als
konijnen en wat nog? … Ja, twee roodborstjes natuurlijk. Vroeger
ook nog een hond, maar die viel de koeien aan en kwam telkens
met een kieken naar huis. Dat had die boer niet zo graag, wij
aten toch wel steeds een goei vers kieken. Maar een koe betalen was
wat duur en ze hebben hem komen doodschieten. Wie? Dat weet ik
niet meer (ik was 3 à 4 jaar toen). En in de Schooldreef ben ik eens
gepakt geweest door een aap van de buren. Die zat in een kot maar
ik als dierenvriend wou hem een pootje geven.
Ge moogt geen kaaskorstjes geven aan de vogels zegt men, maar als
ik brood, graan en kaas geef is dat laatste het eerst op.
Onze merel is dan ook heel oud geworden, hij was al helemaal grijs
geworden en ik denk wel minstens acht jaar oud. Dat komt zeker met
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die antibiotica die op die kaaskorst zit. Hij was nooit ziek … zelf geen
"valling".
Dat een merel een stomme vogel is omdat hij in regen en wind
gaat staan is niet juist. Merels zijn juist gelukkig in de zomer als het
begint te regenen, dan komen de pieren naar boven. En geef maar
eens een vogelbadje … Wie zit er eerste in? Meneer merel en de
mussen jaloers en die houdt hij op afstand met zijn gele bek. "Ik was
eerst, wacht jullie beurt af onbeleefderiken. Ik zit hier wel in mijne
blote. Vooruit in rijen van twee", roept Mr. merel dan. Terwijl mama
merel zijne rug komt wassen met een zacht sparrentakje. Hoe
schattig hé. De kat van de buren komt al kijken naar al dat gekwetter
van de 15 mussen. De heggenmus die met jongen zit geeft
constant alarm. Wat maakt zo'n klein vogeltje toch veel lawaai. .
Dat een roodborstje maar één jaar zou worden kan ik niet bewijzen.
Alles moet dan zeer snel gebeuren: kindjes maken, ambras maken
met collega's en dan nog eten ook. De helft trekt naar het zuiden en
daar komen die roodborstjes van het hoge noorden
uit Scandinavië voor in de plaats.
Raf

Hoog bezoek in ons kippenhok.
We hadden haar aanwezigheid in de buurt al eerder opgemerkt.
Geregeld vonden we hoopjes pluimen in de tuin. Ze had reeds
meerdere duifjes weduwe of weduwnaar gemaakt. We hadden haar
al eens vanuit de beuk achter in de tuin de omgeving zien afspeuren.
In het vroege voorjaar 2012 kwam ze zelfs op de taxuszuil vlakbij het
terras poolshoogte nemen. Van daaruit vloog ze heel laag langs de
haag om de verdoken mussen op te jagen, maar o wee er sprong een
kat vanonder de haag. De belaagster werd belaagd! Hoog in de
prunus zat ze te bekomen van haar avontuur.
De Korhaan nr. 2 / april 2013

Pagina 29

Enkele dagen later zagen we panisch gefladder in het kippenhok.
Daar aangekomen waren we uitermate verbaasd. Zij was het! Toen
we zo dichtbij stonden deed ze nog een laatste ontsnappingspoging
en daarna lag ze schijndood op haar rug. Het hartje bonsde in het
lijfje. De wit grijze dwarsstrepen op de buik waren heel opvallend,
maar vooral de krachtige felgele poten met donkere vlijmscherpe
nagels trokken onze aandacht. De gele haaksnavel met zwarte punt
zag er beangstigend uit. Terwijl we haar bewonderden hield het gele
oog met witte streep erboven ons nauwlettend in de gaten.
Ons kippetje, normaal geen held, kwam rustig aangewandeld om de
toestand eens van dichtbij te bekijken. De vreselijke klauwen
indachtig vreesden we het ergste voor onze kip. Maar juist op tijd
ging ze terug vliegen, één keer botste ze nog tegen de draad en
daarna vond ze de weg door de door ons geopende deur.
Hoe was ze binnengeraakt? Ons kippenhok is rond om rond en ook
bovenaan afgesloten met draad met opening van +/- 6,5 cm in het
vierkant. Zijn het de vele mussen die zich te goed doen aan het
kippengraan of zijn het de muisjes die er zo welig tieren die haar tot
overmoed hebben aangezet? Het zal wel eventjes wringen geweest
zijn om door die draadopening te komen. We zullen het nooit weten,
ze vloog weg en heeft zich niet meer opnieuw in het kippenhok
gewaagd. Wel zien we af en toe nog sporen van haar aanwezigheid in
de buurt. Pluimpjes...
Jullie hebben het ondertussen al geraden, deze mooie vogel die we
zo goed konden observeren is een vrouwtjessperwer.
Vera Dieperinck en Raymond Laenen.
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Het jaar van de Muis
Om een beter zicht te krijgen op het voorkomen van muizen in Vlaanderen
roept de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt de hulp in van katten en
hun eigenaars. Via de actie ‘Wat vangt de kat?’ vraagt de natuurvereniging
kattenbaasjes om foto’s door te sturen van de muizen die hun kat naar huis
brengt. Dat kan via de website www.watvangtdekat.be. Aan de hand van
de beelden willen de muizenexperts van de vereniging een schatting maken
van de verschillende soorten muizen in Vlaanderen.

"Katten zijn gewiekste jagers", zegt Kris Boers van de
Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt. "Ze maken naar schatting 10
miljoen muizenslachtoffers in Vlaanderen per jaar. Maar door hun
jachttrofeeën te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, zijn de
gevangen prooien toch niet helemaal voor niets gestorven. Met dit
onderzoek willen we een zicht krijgen op de verspreiding van
verschillende soorten muizen in Vlaanderen."
Muizenonderzoek is een gecompliceerde onderneming. De diertjes
zijn klein, schuw en leven vooral ’s nachts. Er zijn dan ook bijzonder
weinig gegevens beschikbaar over de verspreiding van de
verschillende soorten muizen in Vlaanderen, zowel voor veel
voorkomende als voor zeldzame muizen. Om daar verandering in te
brengen heeft de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt besloten
om 2013 uit te roepen tot het ‘Jaar van de Muis’. Naast de ‘Wat
vangt de kat’ zal er ook een intensieve meetcampagne opgezet
worden met vallen waarin de diertjes levend worden gevangen en
door het uitpluizen van braakballen van uilen. Die zal worden
uitgevoerd door de specialisten van Natuurpunt.
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Muizen in Vlaanderen
In Vlaanderen leven in totaal een twintigtal soorten muizen. Die
vormen een hoofdonderdeel van het dieet van uilen, roofvogels,
vossen, marterachtigen en heel wat andere wilde dieren. Maar er zijn
aanwijzingen dat het niet zo goed gaat met de Vlaamse muizen. Zo
blijkt uit braakballenonderzoek dat de veldmuis in de problemen zit.
Dat is dan weer slecht nieuws voor de kerkuil, voor wie veldmuizen
de belangrijkste voedselbron vormen. “We moeten uitzoeken wat er
aan de hand is,” zegt Boers.
Hoe doe je mee?
Als je kat een muis naar huis brengt, leg die dan op een wit papier
om te fotograferen, liefst met een latje erbij. Let op: muizen niet met
blote handen aanraken! Neem een stokje of wegwerphandschoenen.
1.
2.
3.
4.

Neem de foto’s overdag, zonder flits.
Stel goed scherp
Neem een foto van het zij-aanzicht van de muis
Zorg dat zowel het lijf als de staart goed zichtbaar zijn op de
foto.
5. Neem een foto van de onderkant van de achterpoot en een
detail van het oor.
6. Neem een foto van de tanden.
7. Ga naar www.watvangtdekat.be en laad je foto’s op.

Meer info: www.watvangtdekat.be
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Inventarisatie Molenbergnatie
De Gierzwaluwwerkgroep van onze afdeling gaat samen met Antwerpen–
Noord de 300 nestkasten aan de Molenbergnatie inventariseren. We zijn
van zeer nabij betrokken geweest bij het integreren van de nestkasten in de
nieuwe magazijnen, vandaar dit initiatief.

In 2008 werden op 5 juli, nog volop in het broedseizoen dus, de oude
magazijnen gesloopt door de toenmalige eigenaar Dhr. Smeyers. De
werken zijn dan door het ANB stil gelegd, maar het was voor vele
vogels te laat. We hebben dan met emmers, de nog levende maar
ook dode vogels opgeraapt en naar het VOC van Brasschaat
gebracht. In totaal werden 101 dode en 81 nog levende vogels
gevonden, maar het waren er ongetwijfeld nog meer.
Vogelbescherming Vlaanderen stelde zich burgerlijke partij; zo kon
de dader niet vrijuit gaan, maar deed verder niets. Naar schatting
waren 150 nestplaatsen verloren gegaan. Het ANB heeft dan als
compensatie het aanbrengen van 300 nestplaatsen opgelegd aan
Dhr. Smeyers. We moesten de knop snel omdraaien om van een
negatief voorval iets positiefs te maken met als enig doel de
gierzwaluwen nieuwe nestplaatsen aan te bieden.
Na veel denkwerk is samen met de eigenaar besloten, om de
nestkasten in de prefabgevels te integreren. In 2009 stonden de
nieuwe magazijnen er al toen de eerste Gierzwaluwen arriveerden.
De meeste vogels zochten nog wanhopig naar openingen op de
vertrouwde plaats van de vorige magazijnen!! Ik denk dat 2009 geen
verloren jaar was maar eerder een overgangsjaar, de Gierzwluwen
moesten nog wennen aan de compleet nieuwe situatie. We hebben
toch gemerkt dat er enkele vogels binnen vlogen. In 2010 hebben we
de 300 nestkasten genummerd en ook aan de voorkanten met grijze
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muurverf van hoge kwaliteit geschilderd. Tot onze grote verbazing
stelden we vast dat er water in de nestkasten stond. Een gierzwaluw
gaat heus niet broeden in het water! Met de eigenaar, die zeer goed
meewerkte, hebben we dan voorgesteld om luifeltjes boven de
invliegopeningen te plaatsen. Dat is dan ook gebeurd en zo was het
waterprobleem van de baan. We hebben al op verschillende plaatsen
Gierzwaluwen zien invliegen, maar van broedsucces zijn we nog niet
op de hoogte; vandaar deze inventarisatie.
We gaan om de 14 dagen
inventariseren: 8 mei –22
mei - 4 juni - 19 juni - 4 juli.
Wie mee wil gaan, neemt
tijdig contact met mij op,
want we vertrekken om
19.15 u in Essen om rond
20.00 u ter plaatse te zijn.
Je hoeft echt geen specialist
te zijn om mee te doen. De
Molenbergnatie ligt aan de Noorderlaan, aan de achterkant van deze
natie is de Bospolder gelegen.
De Bock Wim
tel.: 03 667.49.19
GSM: 0495 441 775
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Geheim van de boerenzwaluwtrek ontrafeld
Nu de lente weer voor de deur staat en de eerste Boerenzwaluwen terug in
het land zijn, is een artikeltje over de trek van deze vogels zeker interessant
om lezen.

Vijftig boerenzwaluwen werden in 2011 voorzien van een chip op
hun rug. Met deze ‘geolocator’ was het mogelijk om de trekroute en
overwinteringsplaatsen van deze vogels vast te leggen. In de zomer
van 2012 werden de geloggerde zwaluwen teruggevangen. De
verrassende resultaten zijn te lezen in het tijdschrift ‘Vogels’ van
Vogelbescherming Nederland dat in het najaar van 2012 verscheen.
De boerenzwaluw is één van onze bekendste trekvogels. We wisten
dat ze overwinteren ten zuiden van de Sahara. Maar waar precies en
vooral welke routes ze in na- en voorjaar volgen was onbekend.
Ringonderzoek heeft dat tot nu toe slechts globaal duidelijk kunnen
maken. Van de half miljoen geringde Nederlandse boerenzwaluwen
in 100 jaar tijd, zijn slechts 80 ringen uit het overwinteringsgebied
terug gemeld. Te weinig om de vogels goed te kunnen beschermen.
Daarom heeft Vogelbescherming met behulp van vrijwillige ringers
van het Vogeltrekstation in 2011 tijdens het ‘Jaar van de
Boerenzwaluw’ 50 boerenzwaluwen voorzien van een geolocator,
een vederlichte elektronische chip. Deze chip slaat twee keer per dag
de exacte locatie op. Omdat boerenzwaluwen altijd terug gaan naar
dezelfde stal, konden 10 vogels dit jaar worden teruggevangen,
waarvan 8 nog met intacte chip op de rug. Raymond Klaassen van het
Vogeltrekstation, gerenommeerd expert op het gebied van
geolocatoronderzoek, analyseerde vervolgens de gegevens op de
chip.
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Uitzwermen over heel Afrika
Zes van de zwaluwen zijn naar Kameroen, de beide Congo’s en
Angola gevlogen. De andere twee trokken door naar Zambia en
Botswana. Dit bevestigt het beeld geschetst door ringterugmeldingen
dat Nederlandse boerenzwaluwen zich verspreiden over een enorm
gebied en diep tot in het zuiden van Afrika kunnen doortrekken.
De reizen van de geolocatorzwaluwen, zoals beschreven in het
tijdschrift Vogels, lezen als een jongensboek. Over de heenreis van
7400 kilometer doen ze 29 dagen. De terugreis via West-Afrika is
8500 kilometer en neemt 32 dagen in beslag. Maar het aantal
werkelijke trekdagen is 21. Dat betekent dat geolocatorzwaluwen
maar liefst 420 kilometer per dag aflegden.
Helletocht door de Sahara
Geolocatorzwaluw B903 uit Culemborg beleeft op de terugweg naar
Nederland een hels avontuur. Tijdens zijn terugtocht over de Sahara,
komt B903 in zware zandstormen terecht en lijkt hij de overtocht
niet te redden. Hij neemt de cruciale beslissing om honderden
kilometers terug te vliegen om eerst aan te sterken en het later
opnieuw te proberen. Uiteindelijk overleeft B903 de beproeving en
arriveert hij eind mei in Culemborg. Met dus bijna een maand
vertraging! Maar liefst 4 van de 8 geloggerde boerenzwaluwen
blijken achteraf diezelfde beslissing boven de Sahara te hebben
genomen, zodat ze de tocht konden overleven. Het is de eerste keer
dat dit fenomeen bij zangvogels is vastgesteld.
Afgelopen zomer zijn nog eens 50 boerenzwaluwen gechipt om nog
meer van deze spectaculaire reizen te kunnen vastleggen. Met de
informatie van het loggeronderzoek kan Vogelbescherming samen
met de Afrikaanse Birdlife-partners werken aan de bescherming van
de overwinterings- en pleisterplaatsen. Die zijn niet alleen van belang
voor boerenzwaluwen, maar ook voor andere trekvogels.
Tekst: Vogelbescherming Nederland en Vogeltrekstation
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Beheerswerken Stappersven – De Nol
Beheerteam van Natuurpunt Noorderkempen beleeft een succesvolle
beheerwinter in het Stappersven.

De vrijwilligers van het beheerteam van het Stappersven, aangevuld
met heel wat helpende handen waren in de winter 2012/2013 bezig
met bosherstel aan de Boterbergen. Bosherstel in het Stappersven
betekent meestal exotenverwijdering (Amerikaanse vogelkers en
Rododendron) en omvorming van aangeplante cultuurbossen,
meestal grove den, naar spontane boscomplexen. Hier werden al
heel wat Rododendron verwijderd. Rododendron is een uitheemse
soort die vooral in tuinen wordt aangeplant als sierstruik. Ze vormt
zeer snel een dichte onderbegroeiing. De bladeren van Rododendron
zorgen ook voor een sterke verzuring van de bodem en maken elke
natuurlijke verjonging met inheemse bomen onmogelijk. De
plaatselijke vrijwilligers werden geholpen door andere verenigingen
die de natuur in hun hart dragen en firma’s tijdens ‘teambuilding’
evenementen.
In de buurt van het boswachtershuisje helpt Natuur- en
landschapszorg, een sociale werkplaats, ons met bosherstel. Op
plaatsen met een mooie ondergroei van Struikhei voeren ze lichte
dunningen uit. Hier en daar verdwijnen er zo bomen om terug wat
meer licht in het bos te brengen. Zo komt er meer variatie en dus
biodiversiteit in het bos. Hier profiteren Struikhei en verschillende
specifieke dieren, zoals Levendbarende hagedis, van. Meer licht
betekent ook meer kansen op verjonging en een variatie van leeftijd
van inheemse bomen in meestal aangeplante cultuurbossen van
dezelfde leeftijd.
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Een ander project van het beheerteam is het herstel van het
Europees belangrijk biotoop: Vochtige Heide, ten zuiden van het
Stappersven. Hier groeien vooral Dophei en Pijpenstrootje en op de
drogere stukken Struikhei. Daar komt het zeldzame Heideblauwtje,
een schitterend dagvlindertje, nog massaal voor. Deze vlinder heeft
na de brand van 2011 grote klappen gekregen. Daarom is het
belangrijk om extra aandacht te besteden aan de nog aanwezige
populaties.
Eén van de specifieke bedreigingen voor het biotoop van het
Heideblauwtje is de verbossing na jaren van nulbeheer en
schommelende waterstanden. Het voormalig open landschap is
momenteel sterk verbost met opslag van Grove den. Bij deze
verbossing verdwijnen de waard- en nectarplanten van het
Heideblauwtje wegens lichtgebrek; en nadien ook het dagvlindertje.
En dat is onherroepelijk, want deze vlinder is niet mobiel en legt
maar een afstand af van maximaal een paar honderd meter per jaar,
en dan nog enkel in open landschap.
De bomen die hier verwijderd worden, worden met behulp van
trekpaarden uit het bos gesleept, naar het pad. Trekpaarden brengen
bijna geen schade toe aan de kwetsbare vegetatie. Op het
wandelpad worden de bomen opgeruimd. Hier probeert Natuurpunt
zo min mogelijk overlast te berokken aan de recreanten.
Op de plaatsen waar beheerwerken worden uitgevoerd werden
infoborden geplaatst.
Natuurpunt is ook bezig, samen met de andere beheerders, aan een
lopende waterstudie om het watertekort in het zuiden van het
Grenspark en het soms teveel aan water in het noorden (=
Stappersven) in de toekomst beter te beheersen en zo de overlast bij
de buren en recreanten zoveel als mogelijk te beperken.
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Wens je te komen helpen of heb je vragen of opmerkingen over de
gevoerde beheerwerken, mag je ons altijd contacteren op
beheerteamstappersven@noorderkempen.be of telefonisch met de
verantwoordelijken van het beheerteam:
René Peeters 03/297 42 82
Igor Vandamme 0473/231960
Igor Vandamme
15 januari 2013
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Veldgids Britse en Ierse micro’s
Het ziet er naar uit dat de West-Europese micro's nog meer toegankelijker
gaan worden; in mei 2013 verschijnt een nieuwe veldgids. Zonder meer de
eerste veldgids die zó compleet is en ook toegankelijk is voor de beginner.

We kennen allemaal de „Nachtvlindergids“ van Tirion. De
oorspronkelijk versie is getiteld "Moths" en behandelt de Britse en
Ierse soorten. Na jarenlange voorbereiding zal zeer spoedig een
tweede veldgids verschijnen die de 'overige' nachtvlinders
behandelt: ruim 1030 soorten micro's die in Groot-Brittannië en
Ierland voorkomen, worden in deze veldgids behandeld.
Een groot scala aan Britse (en soms buitenlandse) onderzoekers zijn
betrokken bij de samenstelling van dit boek. De micro's zijn veel
toegankelijker gemaakt door korte diagnoses (gelijkende soorten)
tussen soorten, met de bekende zwart-wit lijntekeningen. Ook
vlinders in rusthouding en rupsen mogen niet vergeten worden, met
daaraansluitend korte informatie over de levenswijze, vliegtijd en
biotoop van de soorten. Diverse groepen zoals Coleophoridae
(kokermotten) en Elachistidae (grasmineermotten) worden minder
uitgebreid besproken, in verband met de moeilijke herkenbaarheid.
Een gids die vooral bedoeld is voor de doorsnee vlinderaar. Die gids
zal vooral de goed herkenbare soorten bevatten.
Rusthouding
Standaardwerken over micro's zijn vaak voorzien van kleurenplaten
van individuen in opgespannen situatie. Deze museumplaten zijn
voor de verzamelaar uitermate handig, maar dit kan het identificeren
van exemplaren op foto bemoeilijken.
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Ook voor deze soorten zijn er meer dan 1400 illustraties van de
soorten in rusthouding, per familie geordend. Net als bij de
„Nachtvlindergids“ zijn deze prachtige aquarellen het werk van
wildlife artist Richard Lewington.
Wie belangstelling heeft voor de opgespannen versie van dit type
aquarellen, kan overwegen de Zweedse serie "Nationalnyckeln till
Sveriges flora och fauna" in huis te nemen, met prachtige platen van
Roland Johansson.
Nederlandse bewerking
Bij de gecombineerde vergadering van
de secties Snellen en Ter Haar van de
Nederlandse
Entomologische
Vereniging in het NCB Naturalis is
vermeld dat in de toekomst gewerkt
kan worden aan een Nederlandse
bewerking van dit boek. Dit is volledig
afhankelijk van het succes van de
Engelse versie. In overleg met dezelfde
partijen die verantwoordelijk zijn voor
de Nederlandse versie van de
„Nachtvlindergids“ worden alvast de
mogelijkheden
bekeken.
Een
Nederlandse editie zal niet eerder als
in 2014-2015 kunnen verschijnen.
Maar dat blijft toch een fijn vooruitzicht voor de talloze
nachtvlinderliefhebbers uit Vlaanderen en Nederland.
Meer info: www.microlepidoptera.nl
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Dagvlinders in Vlaanderen
Maak kennis met de verschillende vlindersoorten, lees alles over hoe
ze leven en hoe je ze kan beschermen. Tien jaar na het eerste
standaardwerk van dezelfde auteurs, is er nu een volledig vernieuwd
handboek over dagvlinders. Met interactieve kaartjes en duidelijke
grafieken voor iedere soort combineert dit boek een sterk
wetenschappelijke onderbouw met heel toegankelijke praktijktips.
Zo kan iedere lezer aan de slag met kennis van zaken wanneer hij
vlinders wil bestuderen of beschermen. Een Lannoo uitgave ism
Natuurpunt. Uitlevering vanaf juni 2013.
Teken nu al in op dit boek en geniet een speciale prijs: € 32
Mail naar winkel@natuurpunt.be voor reservatie
Code: ONGEUR0642

Belgische mieren in kaart
Hoeveel mierensoorten leven er in België, denk je? We onderscheiden vaak
niet meer dan de zwarte mieren die onder het tuinpad leven, en die rode
exemplaren waar je liever niet op gaat zitten in het bos. Toch krioelen er
wel 76 verschillende soorten mieren in ons landje! Dat weet Wouter
Dekoninck, entomoloog bij het KBIN en coördinator van een gloednieuwe
tweetalige mierenatlas, waarin de verspreiding en biologie van de Belgische
inheemse mieren werd samengebracht.

"De atlas is het resultaat van 20 jaar veldwerk en onderzoek," vertelt
Wouter. "Het is erg bijzonder, niet enkel omdat het de eerste atlas is
die de mieren van het volledige Belgische gebied oplijst, maar ook
omdat het de grote Belgische werkgroepen rond mierenonderzoek,
Polyergus en FourmisWalBru, samenbracht.
"Bovendien blijft het niet bij deze publicatie: er zullen regelmatig
online updates verschijnen op http://formicidae.be/atlas.htm, zodat
geïnteresseerden steeds een actuele atlas kunnen consulteren."
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De atlas beschrijft telkens de verspreiding en status van de
mierensoort, geeft informatie over leefgebied, leefwijze en
veldonderzoek en voorziet tips voor onderzoek van de soort in het
veld. De kaartjes geven de biogeografische verspreiding van elke
soort weer, waarbij je duidelijk kan aflezen waar de mier in kwestie
leeft en welke leefomgeving ze verkiest. "Zo vind je de slanke
oogstmier (Aphaenogaster subterranea) vooral op rotsformaties
langs de grote Waalse rivieren, terwijl de buntgrasmier (Lasius
psammophilus) zich liefst ophoudt op de Kempense zandbodems."
Het werk van de entomologen geeft ook aan dat er de laatste 15 jaar
heel wat nieuwe soorten aan de Belgische fauna werden
toegevoegd. Een aantal zeer zeldzame soorten werden pas nu
ontdekt door de intensieve inventarisaties van de beide
werkgroepen. Maar ook een aantal mierensoorten zijn verdwenen
uit België, benadrukt Wouter: “We hebben intensief gezocht naar
soorten waarvan we zeker zijn dat ze voor 1980 in ons land werden
waargenomen, maar voor 7 mierensoorten is duidelijk dat ze niet
meer bij ons voorkomen. Habitatverlies is de belangrijkste reden
hiervoor. Het is daarom ook belangrijk om de mierenbiodiversiteit op
heel wat plaatsen te blijven opvolgen. Veranderingen in mierenfauna
vertellen ons namelijk veel over hoe de natuur op menselijke en
andere ingrepen reageert.”
Interesse om de Belgische mierenatlas te kopen?
De atlas werd uitgeven door de Koninklijke
Belgische Vereniging voor Entomologie ism het
Belgisch Biodiversiteitsplatform en het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en
is te verkrijgen voor de prijs van 10 euro bij:
Secretariaat KBVE-SRBE
Vautierstraat 29 (1000 Brussel)
isabelle.coppee@naturalsciences.be
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Opsporing verzocht.
Dat vlinders er algemeen op achteruitgaan is geen nieuws. Ook in de
streek van de Noorderkempen is dat het geval. Wie het zelf niet zag
kan het opmaken uit de waarnemingen die Joris nu en dan in de
Korhaan publiceert. In Nederland gaat die achteruitgang volgens De
Vlinderstichting vooral op voor soorten die in het voorjaar nog als
rups aan de slag moeten zoals de argusvlinder, de
veldparelmoervlinder, het zwartsprietdikkopje. Daar zouden de
zachtere
winters
en
de
overmaat
vermesting
door
stikstofverbindingen (ammoniak, nitraten) voor iets tussen zitten.
Door vroege en snelle groei van de grassen en andere planten
zouden de rupsen in het voorjaar van een onvoldoende warm
microklimaat kunnen genieten om optimaal te gedijen. Soorten die
het jaar als pop of als vlinder beginnen houden beter stand of
groeien zelfs aan. De vroege vliegers zoals dagpauwoog,
citroenvlinder, kleine vos, die als vlinder overwinteren en de atalanta
die uit het Zuiden hierheen vliegt, zijn in dat geval. Het oranjetipje
dat in de lente uit de pop komt neemt zelfs toe. Deze vlinder komt
nu regelmatig voor. Tien jaar geleden moest ge van Essen uit, voor
zover ik weet, nog tot aan de Kievitstraat in Kalmthout om een
oranjetipje te zien. Sedert 2004 zijn ze ook in de weiden bij het stort
op Horendonk verschenen. In 2009 noteerde ik mijn eerste aan de
Noordkant van het Grenspark op de Steertse hei. Ondertussen
hadden ze ook Essendonkbos ontdekt.
Let er eens op en meld waar nog meer. Ze zijn goed te herkennen: de
mannetjes zijn witjes met een oranje vleugeltop; de vrouwtjes liggen
wat moeilijker: witjes met zwartgemarmerde onderkant. Ze zijn al
vroeg in het jaar op pad. Als het weer meezit al vanaf half april. En
minstens zolang in de weiden de pinksterbloemen bloeien. Of in uw
tuin look-zonder-look of tuinjudaspenning.
Koen Verschoore
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Verspreiding Oranjetip: 1993-2000

Verspreiding Oranjetip 2009-2012
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Verspreiding Oranjetip: 2001-2008

Oranjetipje mannetje
© Mark Gebruers (april 2007 – Essen-Wildert)
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De Graanhalm
Berkendreef 3
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.52.62

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal

Drankenhandel
Van Oevelen
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
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De probleemhaas
Bij het begin van elk kalenderjaar kijk ik met vernieuwde ijver uit
naar welke zwammen in mijn tuin staan. Noem het maar een
gewoonte. Veel logica zit er in elk geval niet achter want zwammen
wachten niet op het lengen der dagen om te verschijnen of te
verdwijnen. Hoogstens bollen de meesten na de pieken van
september en oktober uit naarmate het kouder wordt en vinden
andere dat nu juist weer lekker. Hoe ook, op vier dagen tijd had ik
zo´n twintigtal soorten bij naam opgeschreven, en me over 6 andere
het hoofd gebroken ´wat zou dat nu wel kunnen zijn?´ En toen werd
het écht koud, weet ge ´t nog? En wat later wit. En nog een dag later
lag er een dikke wade overgoten met licht over weiden, huizen en
velden. Doodstil en onbeweeglijk was het. Hoe vredig de natuur.
Voor één keer zelfs geen geraas van auto´s, geen gebrom van
vliegtuigen, niet één wit spoor in de hoge blauwe lucht. Tot plots
gedruis me deed opschrikken uit de vredige eindeloosheid. Acht
patrijzen vlogen vanonder de berk achter mijn rug in rechte lijn het
onbegrensde witte land in. Acht patrijzen, geen slechte start voor
2013, dacht ik. Vooral niet na al het geknal eerder in de week. Acht
patrijzen, kennelijk ontsnapt. Net als die haas.
Die haas daar wou ik het over hebben. Al heb ik hem niet gezien, het
moet een kanjer geweest zijn. En in goeden doen, te oordelen aan
het om de meer dan zeventig centimeter herhaald patroon van
voorpoot links, voorpoot rechts en dan naast elkaar twee stevige
afzetten op de achterzolen.
Die kanjer van een haas heeft me van een probleem verlost. Beter
gezegd, hij heeft me verlost van het zoeken naar een verklaring voor
een probleem. Dat moet ik even uitleggen.
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In mijn omheinde moestuin staan al jaren enkele bremstruiken. Als
de brem bloeit, staat mijn tuin dan ook net als de heide van vroeger
in vlam en vuur. En later op het jaar schieten om die struiken heen
de nieuwe zaailingen op. Al jaren verwijder ik jonge scheuten kwestie
van nog wat plaats over te houden voor de erwtjes en de patatten. Al
jaren plant ik die jonge scheuten uit hopend in mei-juni een
vlammenzee te zien ontstaan buiten de omheining. Maar zonder veel
succes. De plantput wat dieper maken, dacht ik het tweede jaar, en
de planten wat zorgvuldiger aangieten. De plantput wat wijder
maken, dacht ik het derde jaar en de wortels van glanshaver en
distels en kweek wat beter weghalen. Maar helpen deed het niet. ´t
Jaar daarop waren de plantjes telkens weer spoorloos. Bij het eind
van ´t najaar hadden ze er nochtans fleurig bijgestaan.
Gelukkig was er dit jaar die haas. Beter gezegd gelukkig waren er de
sporen van die haas. Ze volgden het pad tussen het hoge gras waar
de sneeuw toch iets dunner leek te liggen of iets dieper ingezakt was.
Ze kwamen uit de wei achter, volgden met grote sprongen het nu
toegedekte pad en maakten hier en daar nu eens een uitstapje naar
links dan weer een uitstapje naar rechts. Kleine uitstapjes, niet meer
dan één korte sprong, dan wat getrappel, dan terug naar het pad. En
tenslotte volgden ze dat pad nog een eindje om dan met krachtige
afdrukken in de wei richting het Oosten te verdwijnen.
Pas toen de sneeuw gesmolten was heb ik het gemerkt. De
bremplantjes, alle bremplantjes, van mijn laatste poging waren drie
vingers boven de grond afgescheerd.
Gelukkig was er die haas zei ik? Tijd om te besluiten met een wijze
oude spreuk uit de Druivelaer blokkalender: ´Brengt de haas geluk,
dan zijn de bremplantjes stuk.´ Of vrij vertaald: perfect geluk is toch
niet van deze wereld. De vredige natuur, vergeet het maar.
Koen Verschoore
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Stationsstraat 65
2910 Essen
Tel. 03/667.25.48
Dorpsstraat 23
2990 Wuustwezel
Tel. 03/272.52.58

Alles voor huisdieren
Deelnemer Acties Natuurpunt
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Het eerste deel van deze winter konden we bestempelen als vrij tot zeer
zacht. In januari en februari kwam dan toch nog een heuse winterprik met
temperaturen die diep onder nul zakten. We kregen ook nog eens een heuse
sneeuwlaag. Vele vogels zullen het ongetwijfeld moeilijk gehad hebben.
Zangvogels en andere vogels namen het aangeboden voer in tuinen dan
aan ook met dank aan. Deze winter was een goede winter voor ganzen en
zwanen die de regio bezochten. Zeer opmerkelijk was het aantal zwanen
dat in de streek werden waargenomen. Het was weer al vele jaren geleden
dat er nog dergelijke aantallen konden opgetekend worden. Dit en nog veel
meer kan je lezen in onderstaand overzicht.

Waarnemingen van Essen, Kalmthout
en onmiddellijke omgeving
Leuk was de waarneming van een Kleine Zilverreiger (Egretta
garzetta) die op 1 dec. over de Maatjes vloog. Er overwinterden weer
verschillende Grote Zilverreigers (Egretta alba) in de regio. Er
kwamen weer heel veel meldingen binnen. De meeste
waarnemingen kwamen van de Maatjes en de Kalmthoutse Heide,
maar ook in Kalmthout-Centrum en langs de Kleine Aa in Kalmthout
en Essen-Wildert werd deze soort waargenomen.
Lang geleden was het dat er nog zoveel Kleine Zwanen (Cygnus
bewickii) in de streek overwinterden. In totaal overwinterden er
meer dan 100 exemplaren!!! De meeste waarnemingen gebeurden in
de Maatjes, de Wezelse Heide en Hopmeer. In Hopmeer werd een
max. van 120 geteld. Deze soort kon de niet geoogste maïs wel
appreciëren, want de zwanen foerageerden geregeld op zulke
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akkers. Meestal zijn deze monoculturen erg oninteressant voor de
natuur, maar in dit geval kon deze leuke soort er toch van profiteren.
Ook verbleven er geregeld enkele Wilde Zwanen (Cygnus cygnus) in
de streek. In Wuustwezel-Centrum werden max. 6 exn. geteld.
Niet alleen voor zwanen was het een goede winter, ook ganzen
werden in grote aantallen waargenomen. De hele winter waren
groepen Toendrarietganzen (Anser serrirostris) waar te nemen op
weilanden en akkers in de regio. In het weilandcomplex van de
Maatjes en in Hopmeer werden regelmatig groepen van
verschillende honderden exn. waargenomen. Op een akker in EssenHoek verbleef zelfs even een groep van 1500 exn. Erg leuk waren ook
weer de Kleine Rietganzen (Anser brachyrhynchus) die ontdekt
werden in onze streek. Tussen eind dec. en eind febr. verbleven er
geregeld solitaire of enkele exn. in het weilandcomplex van de
Maatjes/Wezelse Heide en in Hopmeer. Ook Kolgans (Anser
albifrons) was goed vertegenwoordigd. Op diverse plaatsen werden
groepen waargenomen. In Wezelse Heide werden max. 1500 exn.
geteld en in Hopmeer verbleven max. 1800 exn. Ook Grauwe Gans
(Anser anser) was een talrijke wintergast, met op diverse plaatsen
groepen van enkele honderden exemplaren.
Smient (Anas penelope) was goed vertegenwoordigd in de waterrijke
gebieden van de regio. De meeste meldingen kwamen van de
Maatjes, het Stappersven en Hopmeer. Bij het Stappersven werd een
mooie groep van 245 exn. geteld. Pijlstaart (Anas acuta) was eerder
in kleine aantallen aanwezig in de regio. Traditioneel werd de soort
het meeste waargenomen op het Stappersven. Hier verbleef een
groep van max. 40 exn. Hetzelfde gold ook voor Slobeend (Anas
clypeata) die eveneens in kleine aantallen werd gezien. De meeste
waarnemingen van duikeenden vinden plaats bij het Stappersven.
Tafeleend (Aythya ferina) werd hier vrij regelmatig waargenomen
met een max. van 62 exn. Ook waren hier zeer frequent kleine
groepen Kuifeenden (Aythya fuligula) te zien. Erg leuk was de
Witoogeend (Aythya nyroca) die tussen 1 en 10 dec. aanwezig was
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op het Stappersven. Brilduikers (Bucephala clangula) waren in de
Kalmthoutse Heide zeer regelmatig aanwezig op de Putse Moer en
het Stappersven. Opmerkelijk was de aanwezigheid van 2
Nonnetjes (Mergellus albellus) op 21 feb. bij datzelfde ven. Op 1
december was er daar ook een Grote Zaagbek (Mergus
merganser) aanwezig. Voor onze regio is dit toch ook een bijzondere
waarneming.
Enkele Blauwe Kiekendieven (Circus cyaneus) overwinterden in de
heidegebieden van de regio en in het weilandcomplex van de
Maatjes/Wezelse Heide. In feb. werd in de Maatjes en Wezelse
Heide sporadisch een Smelleken (Falco columbarius) waargenomen.
Ook werd bij een weiland in Kalmthout-Centrum een ex.
waargenomen. Slechtvalk (Falco peregrinus) werd bijna dagelijks
waargenomen op diverse plaatsen in de regio.
Op 18 feb. vlogen 30 Kraanvogels (Grus grus) over WuustwezelCentrum. Tijdens vorstperiode worden er wel eens Bokjes
(Lymnocryptes minimus) waargenomen bij waterlopen waar nog
open water beschikbaar is. Zo ook langs de Kleine Aa in Kalmthout
waar in januari enkele waarnemingen werden verricht. Enkele
Houtsnippen (Gallinago gallinago) werden op een aantal plaatsen in
de regio opgestoten.
Een bijzondere waarneming was die van een Oehoe (Bubo bubo)
die in jan. en feb. in Wuustwezel aanwezig was. Zoals steeds is het
niet altijd duidelijk of het al dan niet om een ex. van wilde origine
gaat.
Er kwam slechts 1 melding binnen van IJsvogel (Alcedo atthis). Deze
soort zal het de afgelopen winter ongetwijfeld weer hard te verduren
hebben gehad.
In Kalmthout waren er in december en januari enkele waarnemingen
van Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea). In dec. verbleven er
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een aantal Pestvogels (Bombycilla garrulus) in de regio. Op
verschillende plaatsen in Kalmthout verbleven enkele of solitaire exn.
en in Wuuswezel werd een groepje van 12 exn. ontdekt in
Wuustwezel-Centrum. De vogels foerageerden vooral op Gelderse
roos. Eind december en begin januari was er nog steeds een
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) aanwezig in de Wezelse Heide.
Enkele Klapeksters (Lanius excubitor) waren weer aanwezig in hun
traditionele overwinteringsgebieden, m.n. de verschillende
heidegebieden van de regio. In dec. werden er in de Kalmthoutse
Heide enkele Kruisbekken (Loxia curvirostra) gemeld. Goudvinken
(Pyrrhula pyrrhula) werden op een aantal plaatsen in de regio
waargenomen, op sommige plaatsen foerageerden ze zelfs in tuinen.
In een tuin bij de Wildertse Duintjes werden in feb. ook 3 Noordse
Goudvinken (Pyrrhula pyrrhula pyrrhula) waargenomen en nog 2
exn. vlogen over Wuustwezel-Gooreind. Op sommige plaatsen in
Kalmthout waren tijdens deze winter nog enkele Appelvinken
(Coccothraustes coccothraustes) aanwezig.

Enkele opmerkelijke waarnemingen van
het Groot Schietveld:
Een groot deel van de Kleine Zwanen (Cygnus bewickii) die overdag
foerageerden in de Maatjes/Wezelse Heide, gebruikten het
Dodenmeer van het Groot Schietveld geregeld als slaapplaats. Op 12
jan. vlogen er 6 Wilde Zwanen (Cygnus cygnus) over dit gebied. Op
diezelfde dag was er ook een Grote Zaagbek (Mergus merganser)
aanwezig.
Tot zover dit overzicht. Bedankt aan alle waarnemers. Een volledig
overzicht kan je vinden op www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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Heideherstel in het Stappersven
Op 7 maart kreeg het beheerteam Stappersven hulp van een groep
jongeren van de school Gitok, om het heideveldje zuid van de
Stapper vrij te maken van vliegdennen. Deze werken kaderen in
heideherstel op de overgang van droge naar vochtige heide voor het
zeldzaam vlindertje Heideblauwtje. De dag daarvoor hadden
vrijwilligers eerst met kettingzaag ongeveer 60 dennen afgezaagd.
Met 59 studenten, 4 begeleiders en Jos, Cel en René van het
beheerteam konden we de takken verslepen naar het bos en
opstapelen op amper één uur tijd. Die takkenhopen in het bos zijn
dan weer belangrijk voor het creëren van dood hout (waar er in het
Stappersven te weinig van is) voor bijvoorbeeld paddenstoelen en als
schuilplaats voor zoogdieren.
Jammer dat de groep niet langer kon blijven want ze moesten nog te
voet naar school terug en dat alles binnen de schooluren voor het
busvervoer.
Nog maar eens een geslaagde werkdag en voor herhaling vatbaar.
Tot volgend jaar jongelui en bedankt voor jullie gratis arbeid!
Verslag: René, Jos en Cel
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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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