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Woordje van de voorzitter
Wat een voorjaar.
Volgens het KMI was de lente van 2013 veel te somber, veel te nat
en veel te koud. De koudeperiode in maart was uitzonderlijk. April en
mei waren, enkele zonnige en zachte dagen buiten beschouwing
gelaten, veel te fris en te somber. Maart en april waren te droog; mei
was dan weer natter dan normaal.
“En dat is allemaal te wijten aan de klimaatsverandering” beweert de
ene. “Minder goed weer is van alle tijden’, beweert een ander.
“Vroeger was het beter”, verkondigt weer een derde.
En zo heeft iedereen wel zijn of haar mening over het weer. Feit is
wel dat het sinds 1962 geleden is dat we een dergelijk slecht voorjaar
mochten beleven. De maand mei spande hierbij wel de kroon. Op
vier na de natste en op zes na de somberste sinds het begin van de
metingen. In 1996 was het echter nog kouder dan in 2013.
Niettegenstaande dat, mochten we op onze voorjaarstochten toch
heel wat verschillende natuurliefhebbers verwelkomen. Op een
aantal natuurwandelingen kregen we zelfs meer dan 25 deelnemers
aan de start. Op al die wandelingen kregen we mooie planten en
dieren voor onze lenzen. Ik zou dan ook de gidsen van harte willen
bedanken voor hun bereidwillige inzet. En daarbij mogen we René
Nelen zeker niet vergeten. Onze voormalige penningmeester/
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secretaris gidste dit voorjaar zijn 40ste Heidewandeling en zelfs zijn
50ste tocht in het Domein Cogels. Bedankt René voor je jarenlange
inzet voor onze vereniging.
Deze zomer is het hopelijk beter weer en kan je deelnemen aan onze
zomeractiviteiten. Een aanrader is de Noorderkempen
Nachtvlindernachten … voor het derde jaar op rij proberen we
natuurliefhebbers warm te maken voor nachtvlinders. Ook de
Gierzwaluwwandeling is een echte topper. Dit jaar weer in het kader
van de 11-juli-vieringen. Ook de tochten doorheen het beekdal van
de Kleine Aa worden stilaan klassiekers en de beheerswerken
rondom het Stappersven mogen ook onder de aandacht geplaatst
worden. Voor wie geen vakantie in het buitenland neemt is er hier in
onze regio dan ook heel wat te beleven.
Rest me nog iedereen een fijne, welverdiende en deugddoende
vakantie toe te wensen met veel mooie natuurwaarnemingen.
Joris Pinseel

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
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29 juni 2013
Beheerswerken

8u00
12u00

Beheerswerk Spijkerbroekje
“Maaibeheer”
Parking Spijkerbroekje, Spijker, Essen

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

@

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

29 juni 2013

22u00

Determinatieavond

1u00

8ste Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Joris en Agnes Pinseel - Peeters
Schanker 12 te Essen

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

@

Inlichtingen: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)
joris.pinseel@fulladsl.be
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5 juli 2013

20u00

Natuurwandeling
i.s.m. vzw Kobie

22u00

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

Begin juli is de uitgelezen periode om de Gierzwaluw te observeren.
Adulte 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

6 juli 2013
Beheerswerken

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerswerken - maaien”

Parking Zuid, Verbindingsstraat,
15u30 Kalmthout

Tijdens de zomermaanden kunnen enkele percelen van het gebied
worden geplagd en gemaaid. Deze beheersmaatregel is noodzakelijk
om de droge en vochtige heidevegetatie te verjongen. Op die wijze
wordt de begroeiing vernieuwd, zodat tal van planten en dieren een
nieuwe kans krijgen.

@

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
igor.vandamme@skynet.be
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12 juli 2013

21u45

Determinatieavond

1u00

9de Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Erica Van Eijkeren
Kalmthoutsestwg 113 te Essen-Wildert

Deze schitterende tuin bestaat uit verschillende deeltuintjes waarin
uitsluitend sierplanten een plaats hebben. Dennenbestanden van de
Achterste Duinen bevinden zich in de onmiddellijke omgeving zodat
ook deze vlindersoorten in de tuin kunnen worden opgemerkt.
Gelieve te parkeren op de parking van de Wildertse Duintjes!
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid tijdig te melden aan de verantwoordelijke.

@

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

26 juli 2013
Determinatieavond

21u45
1u00

10de Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Dirk en Christel Vilijn - Van Laerhoven
Steenovenstraat 35 te Essen-Wildert

Ook tuinen in het centrum van een dorp kunnen heel wat
vlindersoorten herbergen. Dit proberen we deze avond te ontdekken
in een kleine, maar knap ingerichte tuin met borders, struiken en
groenten.
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid tijdig te melden aan de verantwoordelijke.

@

Inlichtingen: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)
joris.pinseel@fulladsl.be
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28 juli 2013
Natuurwandeling

10u00

Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”

Bank van Rose Gronon - Zandstraat
12u00 Essen – Wildert

Een wandeling langs het Rose Grononpad, doorheen het beekdal van
de Kleine Aa, kan altijd mooie waarnemingen opleveren: planten en
dieren voelen zich hier nog thuis. De beheerde bermen zijn een
welkome verademing in het landbouwlandschap.

@

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

3 augustus 2013
Beheerswerken

@

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerswerken - maaien”

Parking Zuid, Verbindingsstraat,
15u30 Kalmthout

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

3 augustus 2013
4 augustus 2013

8u00

18u00

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

www.natuurpunt.be

De Korhaan nr. 3 / juli 2013

Pagina 7

16 augustus 2013

21u30

Determinatieavond

0u30

11de Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Raymond en Vera Laenen - Dieperinck
Ijzerenwegstraat 32 te Kalmthout

Tuinen in een woonwijk aan de rand van een dorp herbergen ook
heel wat vlindersoorten. Dit proberen we deze avond te ontdekken
in een kleine, maar knap ingerichte tuin met borders en struiken.
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

25 augustus 2013
Natuurwandeling

10u00

Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”

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

In het Beekdal in het noorden van de gemeente Essen bevinden zich
nog enkele mooie percelen grasland, leuke wandelpaden en mooie
vergezichten op de omgeving.
De moeite waard om eens te verkennen.
Meebrengen:
verrekijker,
aangepaste
kledij,
wandelschoenen. Route is geschikt voor rolwagens.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.

@

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

1 september 2013
Vogeltelling

9u00

Kalmthoutse Heide
“Bivrakens Dag”

Trektelpost Muggepiske
15u30 Verbindingsstraat, Kalmthout

Tijdens het najaar trekken grote aantallen vogels terug naar hun
overwinteringgebieden. Roofvogels ondernemen ook die tocht.
Vanop de trektelpost speuren we de lucht af op zoek naar … .
Meebrengen: verrekijker, lunchpakket en voldoende drank.
Aangepaste kledij. Een klein stoeltje kan nuttig zijn.
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 30 augustus 2013

@

Inlichtingen: Herman Jacobs
herman.jacobs@skynet.be

6 september 2013
Natuurwandeling

19u30

Kalmthoutse Heide
“Nacht van de vleermuis”

Parking “De Ster”
22u30 Verbindingsstraat, Kalmthout

Filip Borms, vleermuizenkenner van de streek, neemt ons mee door
de dreven van de Boterbergen op zoek naar vleermuizen. Met mooie
grappige anekdotes en verhalen geeft Filip uitleg over de soorten die
bij ons voorkomen en hun leefwijze. Tijdens de wandeling met
batdetector proberen we de vleermuizen die rond vliegen te
determineren.
Een interessante nachtelijke tocht door de bossen van de
Boterbergen en de oever van het Stappersven ... Een aanrader !!!
Meebrengen: zaklamp, aangepaste kledij,
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 31 augustus 2013

@

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
igor.vandamme@skynet.be
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7 september 2013
Beheerswerken

9u00

Stappersven
“Beheerswerken”

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

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

@

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

10 september 2013

19u30

Filmavond
“More than Honey”

i.s.m. Gemeente
Kalmthout , Biegilde
Projectiezaal in De Vroente
en Bijenteeltmuseum 22u30 Putsesteenweg 129 te Kalmthout
Dat onze honingbijen en wilde bijen al jaren met grote problemen
kampen is geen geheim meer. Met deze film proberen we hiervoor
de nodige aandacht los te weken. Een echte aanrader!

@

Inlichtingen: Dave De Graef (tel. 03 620 22 64)
duurzaamheid@kalmthout.be

21 september 2013
Beheerswerken

@

8u30

Lisseven
“Beheerswerken”

Parkeren langs Lissevenstraat
12u00 Kalmthout-Nieuwmoer

Inlichtingen: Igor Vandamme (GSM 0473/23 19 60)
igor.vandamme@skynet.be
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28 september 2013
Beheerswerken

Spijkerbroekje
“Maaibeheer”

8u30
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)
wimmekedebock@telenet.be

5 oktober 2013
Beheerswerken

9u00

Stappersven
“Beheerswerken”

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

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

@

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
igor.vandamme@skynet.be
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5 oktober 2013

20u00

i.s.m. Finessen en
Sint-Ambrosiusgilde

Filmavond
“More than Honey”

G.C. Oude Pastorij
22u30 Essendonk te Essen-Centrum

Dat onze honingbijen en wilde bijen al jaren met grote problemen
kampen is geen geheim meer. Met deze film proberen we hiervoor
de nodige aandacht los te weken. Een echte aanrader!

@

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

Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”

6 oktober 2013

10u00

Natuurwandeling

Bank van Rose Gronon - Zandstraat
12u00 Essen – Wildert



Inlichtingen en gids: Leo Juffermans (03/667.67.92)

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
eerste 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 Korstmossencursus - 1

16 november 2013

23 november 2013

30 november 2013

Theorieles: De Vroente
Putsesteenweg 129 - Kalmthout
9u00 Mos- en Korstmossencursus - 2
Praktijkles: Wildertse Duintjes
Parking: Wildertse Duintjes
Essen-Wildert (bij viaduct)
9u00 Mos- en Korstmossencursus - 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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Natuurpunt Noorderkempen op Facebook en Twitter
We gaan met onze tijd mee.
Sinds 25 mei 2013 vindt de liefhebber Natuurpunt Noorderkempen
ook op Facebook en Twitter. Aankondigingen van activiteiten,
wandelingen, beheerswerken kun je vanaf nu ook op deze sociale
websites terugvinden. Heb je zin om hierop in te gaan … doe je best
en verras ons met je reacties. Suggesties zijn ook welkom, zodat we
nog beter kunnen inspelen op datgene wat bij onze leden leeft.
Herman Jacobs

Kalmthout , groene gemeente ?
Tijdens de laatste week van de maand mei was een mooi
natuurwonder langsheen de Bevrijdingslei te Heide zich aan het
ontwikkelen, een strook van 40cm breed tussen fietspad en
veiligheidsafsluiting van de spoorweg groeiden en bloeiden wilde
Margrieten (Leucanthemum vulgare) en dat over een afstand van
500 meter. Prachtig aanzicht , zeer zeldzaam langs Vlaamse wegen.
Maar in Kalmthout werden deze zeldzaam geworden bermbloemen
op 5 juni 2013 doodleuk afgemaaid. Volgens het Bermdecreet mag
dit eerst na 15 Juni gebeuren na bloeiperiode.
SCHANDE !!!
G . Van Geenhoven
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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

De Korhaan nr. 3 / juli 2013

Pagina 16

14 april - Vennenwandeling
Wat een geluk, de winterkou is nog maar juist voorbij en de
voorjaarswandelingen van Natuurpunt komen eraan.
Vorige week werd nog gevreesd dat deze wandeling in winterse
temperaturen met een bijtende Noorderwind zou moeten plaats
vinden. Maar al bij al, al goed, die kou is gelukkig voorbij.
Het was prachtig weer in een mooie lentedag en veel gezien. Een
echte aangename wandeling langs het Stappersven met een omweg
langs de Steertse Heide, door de Kambuusduinen en zo voorbij het
Muggepiske om terug aan de parking zuid aan te komen.
Op de Stapper veel eenden: wilde eend, wintertaling, enkele
pijlstaarten, wat kuifeenden, twee dodaars. Op de slijkranden
zochten steltlopers naar “hunne boterham“: groenpootruiter, zwarte
ruiter, tureluur, oeverloper en kleine plevier in de natte waterrand.
En boven het water cirkelden enkele boerenzwaluwen en twee
witgatjes. Door die late kou in maart en april zijn alle
voorjaarstrekkers drie weken later aan hun tocht naar hun
noordelijke broedgebieden begonnen.
Verder nog een zwarte specht op een stronk, die zijn
houthakkersstiel alle eer aandeed. Tegenover de Biezenkuilen, in de
vlakte; blauwborst, graspieper, enkele roodborsttapuiten en ook
gewone tapuiten, op doortrek vermoed ik. Langs de bosranden het
jodelende gezang van boomleeuwerik en de melodie van de
boompieper boven een boomkruin. Aan de Steertse Heide vloog een
boomvalk over, mijn eerste dit jaar.
Twee jaar terug is een groot deel van de hei afgebrand, nu kan je al
goed de nieuwe heideplantjes zien staan. Het is een vast gegeven: de
natuur hersteld zich altijd. Een veldleeuwerik danste en zong hoog in
de lucht.
De Korhaan nr. 3 / juli 2013
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Nog een hartelijk woordje van dank aan onze gids René Nelen. Het
was vandaag zijn veertigste keer dat hij deze lentewandeling
begeleidde. Vroeger voor de vereniging de Wielewaal nu voor
Natuurpunt. En met zijn meer dan tachtig jaren levenservaring weet
hij veel te vertellen over de natuur. Je moet maar kunnen.
Zou het waar zijn?
“Leef je met de natuur dan leef je langer”.
Jos Jacobs

20 mei – Domein Cogels
Op 20 mei gidste René Nelen
voor de 50ste keer de
traditionele wandeling doorheen dit unieke gebied. De 25
aanwezigen mochten opnieuw
ervaren dat René dit gebied
zeer goed kent. Op de Groote
Meer - dit jaar mooi gevuld
met water - bood een
schitterend zicht. Tientallen eenden in verschillende soorten werden
waargenomen. Boven het water joegen Gierzwaluw, Boerenzwaluw,
Huiszwaluw en enkele Oeverzwaluwen op voedsel. Ondanks het iets
mindere weer – het bleef gelukkig wel droog – konden de
deelnemers weer genieten van een unieke tocht.
Voor aanvang werd René in de bloemetjes gezet. Een bedanking voor
50 jaar belangeloze inzet mocht niet ontbreken.
Op http://www.gva.be/regio-antwerpen-noord/essen/rene-nelengidst-50-jaar-bij-natuurpunt-noorderkempen.aspx kun je ook het
krantenartikel herlezen.
Verslag: Joris Pinseel
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Europa bant bijendodende pesticiden
Europa besliste eind april 2013 om een beperkt en tijdelijk verbod in
te voeren op de drie meest giftige pesticiden voor bijen op bloeiende
gewassen. Natuurpunt is tevreden met deze uitkomst, maar vraagt
dat de Belgische overheid nog verder gaat en een totaal verbod op
neonicotionoïden instelt, tot er duidelijkheid is over de
schadelijkheid van deze pesticiden voor bijen en andere dieren. Bijen
en andere bestuivers zijn onvervangbaar voor natuur en landbouw,
maar zowel honingbijen als wilde bijen doen het de laatste jaren
bijzonder slecht. Het grootschalige gebruik van neonicotinoïden is
één van de voornaamste boosdoeners. Door de bijendoders
gedeeltelijk van de markt te weren neemt Europa een eerste
beslissende stap om de bijensterfte aan te pakken.

Ook waterbeestjes slachtoffer van
bijendodende pesticiden
Nieuw grootschalig veldonderzoek toont aan dat het systemische
pesticide Imidacloprid een nefaste invloed heeft op libellen en
andere waterdieren, zoals eendagsvliegen, slakken en schaaldieren.
In de studie, die gisteren verscheen in het vakblad PLOS ONE, werden
monitoringsgegevens van Imidaclopridconcentraties in het
oppervlaktewater vergeleken met waarnemingen van waterdieren.
In waterlopen en rivieren waar de concentraties hoger waren dan de
toegelaten norm daalde de soortenrijkdom met 70%. De risico’s die
gepaard gaan met het gebruik van neonicotinoïden zijn te groot,
Natuurpunt dringt er daarom op aan om een totale ban in te stellen.
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Imidacloprid (geproduceerd door Bayer) is wereldwijd het meest
gebruikte insecticide. Het zijn systemische pesticiden, die via de
sapstromen opgenomen en verspreid worden naar het volledige
plantenweefsel. Hierdoor is de plant van binnenuit beschermd tegen
vraat. De Europese Commissie forceerde vorige week een verbod op
het gebruik van deze neonicotinoïden op bloeiende gewassen omdat
ze gelinkt worden aan de massale bijensterfte.
Giftig water
De nieuwe studie wijst uit dat bijen niet het enige slachtoffer zijn van
deze superpesticiden. Nederland heeft een uitgebreid
pesticidenmeetnet en meet al jaren de concentraties van
Imidacloprid in het oppervlaktewater. In de studie werden de
monitoringsgegevens van acht meetjaren en 800 meetpunten
vergeleken met de verspreidingsgegevens van waterdieren in en
rond het Nederlandse oppervlaktewater. Slechts een kleine fractie
van de gebruikte neonicotinoïden wordt opgenomen door de plant,
de rest lekt weg in de bodem en het oppervlaktewater. Door hun
lange halfwaardetijd blijven ze nog lang na de oogst nawerken, met
dodelijke gevolgen. Waar de norm overschreden werd, telden ze tot
70% minder waterinsecten.
Imidacloprid staat met stip op één in de Nederlandse lijst met
overschrijdingen van de pesticidennorm in het oppervlaktewater. In
de helft van de meetpunten werd de afgelopen acht jaar een
overschrijding van de pesticidennorm vastgesteld. Opmerkelijk is dat
sommige meetpunten tot 25.000 keer de norm overschreden. Het
rivierwater is op die plaatsen zo vervuild dat het onmiddellijk op de
akkers uitgereden zou kunnen worden als sproeistof. Bijen en
hommels die met dergelijke concentraties in aanraking komen,
sterven binnen de dag. Maar ook in rivieren en waterlopen waar de
wettelijk toegelaten concentraties (het zogenaamde Maximaal
Toelaatbaar Risico) van 13 nanogram per liter niet overschreden
werd, vonden de onderzoekers een negatieve impact op de
soortenrijkdom en de ontwikkeling van de larven. Anders dan
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Nederland zijn er voor ons land geen gegevens beschikbaar over het
gebruik van neonicotinoïden, noch worden er metingen bijgehouden
van de concentraties in het oppervlaktewater.
Volledige ban
De aangekondigde tijdelijke Europese ban van drie neonicotinoïden
op bloeiende gewassen is een eerste belangrijke horde, maar het
gaat lang niet ver genoeg. De bijensterfte als gevolg van het gebruik
van deze pesticiden is maar het topje van de ijsberg. Deze
insecticiden zijn extreem giftig, blijven heel lang nawerken in bodem
en water en vormen op die manier een enorme bedreiging voor
insecten, maar ook akkervogels. De negatieve effecten op het
leefmilieu wegen zwaar door op de voordelen die ze bieden voor de
landbouwer. Daarom vraagt Natuurpunt aan Federaal Minister van
Landbouw Laruelle om verder te gaan dan het Europese verbod en
werk te maken van een volledige ban van neonicotinoïden op alle
gewassen.
Bron: Van Dijk TC, Van Staalduinen MA, Van der Sluijs JP. 2013. MacroInvertebrate Decline in Surface Water Polluted with Imidacloprid. PLoS ONE 8(5).

Contactgegevens onderzoekers:
Dr. Jeroen Van der Sluijs, Universiteit Utrecht, +31-30-2537631

Bijendodende pesticides ook giftig voor akkervogels
Afgelopen weken doken de neonicotenoïden – de nieuwste
generatie pesticiden – geregeld op in het nieuws. Stapels studies
tonen aan dat deze pesticiden erg toxisch zijn voor bijen. Maar uit
nieuw onderzoek blijkt dat ook andere organismen niet gespaard
blijven. Een Spaanse studie, eerder dit jaar gepubliceerd in het
vakblad Ecotoxicology, koppelt het gebruik van deze pesticiden aan
de achteruitgang van een graanetende akkervogel, de Rode patrijs.
Natuurpunt hoopt dat dit nieuw onderzoek de Europese lidstaten
wakker schudt en hen ervan overtuigt om te stemmen voor een
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tijdelijk en beperkt verbod op het gebruik van de drie meest giftige
neonicotinoïden op de aantrekkelijke teelten voor bijen.
Wat zijn neonicotinoïden?
Neonicotinoïden maken intussen al 24% uit van de wereldmarkt voor
insecticiden. Een populaire vertegenwoordiger is Imidacloprid,
geproduceerd door Bayer CropScience. Het zijn systemische
pesticiden, die via de sapstromen opgenomen en verspreid worden
naar het volledige plantenweefsel. Hierdoor is de plant van binnenuit
beschermd tegen vraat.
Dodelijk zaad
De Spaanse studie onderzocht het effect van behandelde zaden op
de overleving en het voortplantingssucces bij Rode patrijs (Alectoris
rufa). In de studie werden drie verschillende pesticiden getest. Het
gaat om het fungicide Thiram en Difenoconazole en de
neonicotenoïde Imidacloprid.
Kuikens kregen gedurende een periode van 10 dagen, behandelde
granen te eten. 42% van de kuikens die met Thiram behandelde
zaden gevoederd kregen stierven, voor Imidacloprid liep het
sterftecijfer zelfs op tot 58%. Daarbovenop traden ook subletale
effecten op zoals een verlaging van de concentraties cholesterol,
proteïnen, calcium en magnesium in het bloedplasma van de Rode
patrijs, wat wijst op uitputting. Ook de eieren waren gemiddeld
kleiner en eieren werden minder bevrucht.
Veel typische akkervogels, zoals de patrijs, de grauwe gors en de
ringmus, zijn afhankelijk van granen, en kunnen bij het foerageren in
contact komen met behandelde zaden. De onderzochte pesticiden
worden
eveneens
gebruikt
als
bladsproeiïng
en
volleveldsbehandeling. Via lekkage in de bodem, het grondwater en
het oppervlaktewater kunnen de vogels ook in aanraking komen met
deze pesticiden.
Dit was een eerste onderzoek en de onderzoekers beklemtonen dat
de resultaten gebaseerd zijn op een klein aantal overlevende vogels.
Meer onderzoek is nodig. De conclusies lijken er echter op te wijzen
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dat deze nieuwe generatie pesticiden niet alleen erg dodelijk zijn
voor bijen, maar ook voor de al erg geteisterde akkervogels.
Redt Europa onze bijen en vogels?
Op basis van stapels wetenschappelijk onderzoek concludeerde het
Europees Voedselveiligheidsagentschap eerder dit jaar dat het
gebruik van neonicotinoïden een groot risico inhield voor bijen en
andere bestuivers. Ze adviseerde om het gebruik ervan te verbieden
op de meest bijenvriendelijke teelten. Nadat de Europese lidstaten er
niet in slaagde om in maart tot een gekwalificeerde meerderheid te
komen, krijgen ze een herkansing.
Bron: Ana Lopez-Antia et al, Ecotoxicology, 2013, Experimental exposure of redlegged partridges (Alectoris rufa) to seeds coated with imidacloprid, thiram and
difenoconazole

Jens D'Haeseleer & Annelore Nys

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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Uw testament voor de natuur
Onze vrijwilligers, onze schenkers en onze leden vormen samen de
grootste natuurfamilie in Vlaanderen: Natuurpunt kan als een
onafhankelijke vereniging zonder uw steun niet verder. Wij zijn u
heel dankbaar voor wat u al heeft gedaan voor de bescherming van
onze natuur. Maar wist u dat u Natuurpunt verder kunt blijven
steunen ook als u er niet meer bent, via een testament? Steeds meer
mensen nemen alsmaar vroeger de beslissing om een goed doel
zoals Natuurpunt op te nemen in hun testament. Erfenissen zijn
belangrijk, willen we onze mooie natuur nalaten voor de generaties
na ons.
Tijdens de gratis infosessies staan wij u graag bij met raad en daad.
Kent u bijvoorbeeld al het zogenaamde duolegaat, waarbij uw
erfgenamen geen successierechten hoeven te betalen zodat ze hun
erfdeel netto verkrijgen?
Ik hoop u te mogen verwelkomen op onze infonamiddag, bij een
koffie en een stukje taart. Achteraf staan we vanzelfsprekend ter
beschikking om uw vragen in alle discretie te beantwoorden.
Info: Joost Verbeke (joost.verbeke@natuurpunt.be)
Tel: 015-29 72 49 of GSM: 0477-20 47 27

Natuurpunt
Antwerpen
Noord
en
Natuurpunt
Noorderkempen
organiseren
hierover
een
informatievoormiddag op donderdag 26 september 2013
in het Natuur.huis, Steenstraat 25 te 2180 Ekeren.
De sessie start om 14u00 en eindigt om 15u30.
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Hitlijst verkeersslachtoffers onthult hoge tol
wegverkeer voor wilde dieren
Verkeersslachtoffers onder wilde dieren: nieuwe cijfers zijn
instrument voor de overheid om onze wegen diervriendelijker te
maken
Het wegverkeer in Vlaanderen blijft een hoge tol eisen onder de
wilde dieren. Dat blijkt uit een onderzoek dat Natuurpunt,
Vogelbescherming Vlaanderen en de Vlaamse overheid publiceren
tijdens een studiedag ‘Dieren onder de Wielen’ over de invloed van
het verkeer op onze fauna. Padden, egels en vossen voeren de trieste
top tien aan van slachtoffers van aanrijdingen. Naarmate de
maximumsnelheid en de verkeersintensiteit van een weg stijgen,
wordt deze steeds gevaarlijker voor grotere dieren, zoals vossen,
reeën en steenmarters. Autosnelwegen blijken voor grote dieren het
gevaarlijkst te zijn. Opvallend is dat vos en steenmarter, soorten die
de laatste jaren in opmars zijn in Vlaanderen, steeds vaker het
slachtoffer worden van het verkeer. In een vorige studie kwamen ze
niet in de top tien voor. Nu staat de vos op 3, de steenmarter op 9.
Verdwenen uit de lijst is de huismus, een soort die het steeds
slechter doet in Vlaanderen en waarvoor andere oorzaken aan de
basis liggen.
De gegevens werden tijdens het vier jaar durende project verzameld.
Via
een
handige
invoermodule
op
de
website
www.dierenonderdewielen.be werden in totaal 23.574 meldingen
van dode dieren ingevoerd. Maar liefst 2.024 mensen voerden
waarnemingen in, waarvan de grootste groep één enkele
waarneming doorgaf. Eén vrijwilliger voerde daarentegen 678
waarnemingen in. Het project is een unieke samenwerking tussen
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Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en het Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.
Verkeersveiligheid
Aanrijdingen met grotere wilde dieren kunnen ook gevolgen hebben
voor de verkeersveiligheid. Zowel rechtstreekse aanrijdingen als
uitwijkmanoeuvres kunnen gevaarlijke situaties met zich mee
brengen. Zowel voor mensen als voor dieren is het noodzakelijk dit
probleem concreet aan te pakken.
Dode dieren
Vlaanderen heeft een ontzettend dicht wegennet, kunstmatige
waterlopen met onnatuurlijke oevers en spoorwegen. Bovendien
worden die netwerken erg druk gebruikt. Door de eveneens
versnipperde natuur komen confrontaties tussen verkeer en wilde
dieren steeds vaak voor.
Dierenleed
Wilde dieren verliezen niet enkel het leven in het verkeer. Vele
geraken levensgevaarlijk gewond en sterven een langzame dood
omdat ze nooit worden gevonden. Gekwetste dieren die niet aan ons
oog ontsnappen, kunnen de nodige zorgen krijgen in door de
Vlaamse overheid erkende opvangcentra voor vogels en wilde dieren
van ‘vzw Vogelbescherming Vlaanderen.
Rasters, tunnels, ecoducten en andere mogelijke oplossingen
Oplossingen voor het probleem met dierlijke verkeersslachtoffers
zijn er zeker, maar ze zijn niet voor alle soorten gelijk. Er is maatwerk
nodig. Voor kleinere dieren zoals amfibieën kunnen tunnels onder
wegen worden aangelegd, in combinatie met rasters langs de weg of
de aanleg van nieuwe leef- en overwinteringgebieden. Voor grotere
zoogdieren zou het al helpen om wildrasters langs de wegen te
plaatsen, in combinatie met een ecoduct, een faunapassage of een
tunnel. Die aanpak werkt, zo blijkt uit een concreet project in het
Vlaams-Brabantse Bierbeek. Daar werd een ecoduct aangelegd over
de Naamsesteenweg in het Meerdaalwoud. In de periode vóór de
aanleg van het raster en het ecoduct lieten daar 15 tot 20 reeën per
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jaar het leven. Momenteel blijft dat beperkt tot 2 à 3. Ook het
menselijk leed door ongevallen is na de aanleg van het ecoduct
drastisch afgenomen.
Meer structureel zou het verlagen van de maximumsnelheid op
wegen door natuurgebieden en bossen kunnen helpen. Ook het
invoeren van slimme meldingsystemen die de automobilisten
waarschuwen wanneer er groot wild op de baan is, behoort tot de
mogelijkheden. Ook het tijdelijke afsluiten van bepaalde wegen of
het combineren van de aanleg van een nieuwe weg met het
opheffen of van functie veranderen van een andere weg, behoort tot
mogelijkheden.
Een verdere uitbreiding van het wegennet zal het aantal
verkeersslachtoffers onder wilde dieren niet verminderen, wellicht in
tegendeel. Het is daarom belangrijk dat op een doordachte manier
de versnippering van het landschap tot een minimum wordt beperkt
en
efficiënte,
mitigerende
maatregelen
in
eventuele
uitbreidingsplannen worden opgenomen.
Top 10 dierlijke verkeersslachtoffers (tijdens project)
1. Gewone Pad - 7118
3. Vos - 1407
5. Bruine Kikker – 969
7. Bunzing – 912
9. Steenmarter – 758

2. Egel - 3446
4. Merel - 991
6. Eekhoorn - 952
8. Konijn - 765
10. Houtduif - 542

Contact: Joris Gansemans
GSM: 0472-59 40 67
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Een Vroege
´´t Is Onzenlievenheerhemelvaart´ zou mijn grootmoeder gezegd
hebben. Tegenwoordig noemen ze dat hemelvaartsdag. Waarvoor
dat staat is onduidelijk behalve dat het een dag is waarop ge niet op
´t werk moet zijn. De wereld is er niet plezieriger op geworden, wat
de bankiers ook mogen beweren: in grootmoeders tijd stond
Onzenlievenheerhemelvaart tenminste voor een feestdag.
Het weer is niet slecht vandaag met wat schuine zon tussen
wolkenbanden en een redelijke wind, windkracht 3. Wie niet weet
wat windkracht 3 is moet maar eens op internet kijken. Of anders
hier verder lezen. Windkracht 3 was in 1808 volgens admiraal
Beaufort de kracht van de wind waarbij men de schepen van zijn tijd
met alle zeilen bij vlot kon besturen. Tegenwoordig meet men hem
af als 11 tot 19 km per uur of schat men hem aan de hand van het
zichtbaar aanhoudend bewegen van de blaren in de bomen, iets
meer dan het ritselen van droge blaren. Wikipedia meldt zelfs:
windkracht waarbij de spinnen niet lopen.
Aan het rad van de Raayberg kom ik John tegen. Dag vrijaf of niet die
is zoals altijd enthousiast aan het werk en dit keer bezig met
dotterbloemen uitzetten bij de gracht. Ikzelf ben er bij de put naast
de berg op uitkijk naar libellen. Het is 9 mei en, geloof het of niet, ik
heb dit jaar op heel Horendonk nog geen enkele libel of waterjuffer
gezien.
Ook nu vliegt er niets. Op een boomblad zit een vijfstippelig
lievenheersbeestje maar dat kruipt alleen maar, dat vliegt niet. ´Daar
nog een, een zwart met rode stippen´, zegt John. Ik zie het nog juist
de schildjes lichten en daaronder de vliesvleugels uitvouwen en
wemelen zoals dat bij lievenheersbeestjes het geval is. Vliegende
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lievenheersbeestjes zijn alleen maar grijs; daar valt nog weinig van te
maken. Verder niets, geen spotvogel, geen tuin- fluiter, zelfs geen
kraai, laat staan waterjuffers. Wel twee bonte zandoogjes en een
witje, maar die fladderen - dat is nauwelijks vliegen te noemen.
En dan beweegt iets door de lucht, laag vlakbij. Het gaat zitten tussen
het gras. Dat is nu weer het voordeel van het nadeel van windkracht
3 zie. Als er veel wind is ziet ge geen libellen, dan vliegen ze niet. Als
ze niet vliegen zitten ze of hangen ze namelijk en vindt die ene dan
maar. Zijn ze met velen dan ziet ge de watersnuffels (dat zijn van die
blauwe juffers met een paddenstoeltje voorbovenaan hun achterlijf)
bij windkracht 3 nog op de rietstengels zitten maar bij 4 gaan ze
beneden in het luwe duister schuilen. Dat is het nadeel. Het voordeel
van het nadeel van windkracht 3 is dat als er dan toch nog een vliegt
die dan niet meteen uit zicht is en dat wie gaat zitten neigt te blijven
zitten. Tenminste wanneer ge ze niet opschrikt. Want die beesten
zien u komen: ze hebben niet voor niets 5 ogen. De drie puntkleintjes
bovenop de kop daarvan zijn overgevoelig aan schaduw en de twee
bolle grote opzij hun kop werken met hun meer dan tienduizend
lensjes elk beter dan een multifocusbril. Ze zien goed en naar alle
kanten van waaruit gevaar dreigt of waar voedsel lokt. Maar blijkbaar
zijn ze zo uit op snelvliegend aas en zo beducht voor dito gevaar dat
ze langzame bewegingen net zo veronachtzamen als wij ons
ademhalen. Als ge maar langzaam genoeg nadert zonder knikken,
hoeken of haken, komt ge soms heel dichtbij.
Hier zit mijn eerste Horendonkse libel van het jaar. Ik hoef maar
minzaam zoals Japanners dat doen voorover te buigen en ik kan haar
rustig bekijken van op minder dan een meter. En nee, het was niet de
verwachte viervlek. En ja het was ´haar´, want het was een zij. En zo
vroeg op het jaar was het daarbovenop een verrassing.
Ik beschrijf: grondkleur zwart, borststuk met opzij twee bijna
aansluitende brede grasgroene banden en ook op de rug op elke
kant een groene vlek; een naar achteren smaller toelopend rond
achterlijf, met per segment bovenop symmetrisch tegenover de
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middellijn kleine afgeronde groene terpjes die bij het voorlaatste
segment samenvloeien tot een breed groen bandje en bij het laatste
tot een smal.
Zo ziet ge een vrouwtje blauwe glazenmaker normaal alleen in de
boekjes. En ze was aan het knabbelen. Aan een zwarte vlieg zo groot
als haar kop die ze tussen de voorpoten draaide, zoals een eekhoorn
een hazelnoot.
Onzenlievenheerhemelvaart is blijkbaar ook in 2013 toch nog een
feestdag.
Koen Verschoore

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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Al vele jaren worden mensen gefascineerd door planten. Meermaals
wordt dit dan ook een ware passie. Als een groep mensen met
eenzelfde voorliefde zich gaat verenigen, is men meestal tot meer in
staat dan dat men individueel zou kunnen bereiken. Informatie
uitwisselen, bijeenkomsten en tentoonstellingen organiseren en deze
bijwonen kan uw kennis erg verrijken.
In de jaren 1980 begon de fuchsia bij de gebroeders Nelen hun
aandacht te trekken. Na wat tentoonstellingen te hebben bezocht
zowel in België als in Nederland, werd er al snel aangesloten bij een
vereniging. Bijgestaan door een paar fervente liefhebbers van in de
nabije omgeving, werd in 1988 beslist een eigen vereniging op te
richten. Deze werd al snel een vzw met de naam MAGELLANICA. Vlug
werd het ook duidelijk dat er voor verschillende andere bloemen
interesse was en zijn we dan ook niet bij die ene plantensoort
gebleven.
In het eerste jaar hadden we al een bescheiden tentoonstelling in het
karrenmuseum te Essen met groot succes. We hebben dit jaarlijks
herhaald en thans is deze tentoonstelling uitgegroeid tot één van de
grootste bloemententoonstellingen in haar soort.
Waarom de naam Magellanica
Magellanica is een botanische fuchsia dat gekweekt wordt als vaste
plant en in ons land redelijk bestand is tegen vorst en dus als
winterharde fuchsia bekend staat. Ook is het de meest gebruikte
plant voor de veredeling in de vroegere jaren, vooral de winterharde
soorten zijn zaailingen van deze soort.
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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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De Zwerfuil
Klein is het verschil tussen 'zwerfuil' en 'zwerfvuil'. De zwerfuil is degene die
langs bermen zwerft, gewapend met potlood en streeplijst, om te noteren
welke plantjes er groeien en - alsof dat nog niet volstond - hoeveel procent
ze van die berm bedekken.
Het zwerfvuil is datgene wat hij of zij daarbij ongevraagd aantreft. Geen
'vuil dat vanzelf rondzwerft', maar allerlei ongerief dat werd achtergelaten
door andere uilen. Met enige oefening kan de zwerfuil het onderscheid
maken tussen de verschillende soorten van eerdere bezitters.

Zo zijn er de veel voorkomende 'Maesuil' (Pippo maesensis) en
'Jupileruil' (Imperius inbevius), te onderscheiden aan de kleuren en
de opschriften van hun blikken eieren. Let wel, deze en enkele
verwante soorten durven onderling te kruisen. De gevolgen daarvan
zijn zichtbaar onder de vorm van zakken waarin zich opeenhopingen
van eieren kunnen bevinden, door de kenners ook wel 'bliknesten'
genoemd. Deze opstapelingen zijn het gevolg van een steeds vaker
voorkomende ziekte, nl. 'peraglaucaphobia' (blauwezakkenvrees). De
symptomen zijn het ergst in de buurt van drukke verkeersaders en
(te dure) containerparken.
Maar er bestaan nog veel meer soorten uilen. Zo waren er in het
afgelopen seizoen waarnemingen van het zeldzame 'Afgedankte
strijkijzeruiltje' (Ferrodastira buttata) en de meer verspreid
voorkomende 'Oude mattenoehoe' (Bubo muffemattensis). En het
blijft niet bij uilen. Zo zijn er duidelijke bewijzen van het nestelen of
minstens doortrekken van de 'Tien kilo patattenschillenkoekoek'
(Patatabuccia massagigantica), de 'Halfopengevouwen paraplubuulbuul' (Ombrellaria mediaperta) en de 'Besmeurde kartonnen
dozengriel' (Burhorridus scatolacartonus).
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Het is theoretisch mogelijk om vele pagina's te vullen met het
opsommen van alle mogelijke vuildeponerende vliegsoorten, maar
omdat de zwerfuil geen bevlogen ornitholoog is en zich vooral
toelegt op het inventariseren van vegetaties, besparen we u de rest.
Slechts één soort willen we nog vermelden: iedereen kent wel de
'Grasmaaiseltrap' (Griffonotis vomiterbus). Dit is een behoorlijk groot
creatuur, verwant aan de Griffioen, dat vrij omvangrijke braakballen
produceert van wat er uit ziet als, tja, grasmaaisel. Van het gewicht
van sommige hopen kan men afleiden dat een volwassen exemplaar
een spanwijdte van minstens vijftien meter moet bereiken. Gelukkig
zijn het ook schuwe schepsels: heeft ooit al iemand het ultieme
braakmoment kunnen vastleggen? Ook heeft nog niemand zwart op
wit kunnen aantonen dat het in onze contreien om een zogenaamde
'Trektrap' gaat (Griffonotis remorcus). Dat is een Griffonotis die iets
voorttrekt wat er achter aan bengelt. De enige waarneming komt van
iemand die midden in de nacht terugkwam van een
Natuurpuntvergadering. Hoe dan ook, het is een exoot die hier niet
thuishoort, bah.
Omdat het gevaarlijk is om een Griffonotis recht in de ogen te kijken,
is een zekere vorm van gedoogbeleid ontstaan. En omdat veel
gewone mensen niet in staat zijn om al deze soorten in één
oogopslag te onderscheiden, profiteren de meer zachtaardige vuile
vliegwezens van de diep ingewortelde angst voor een paar echt
gevaarlijke soorten. Zo werkt dat nu eenmaal in de natuur. De
kenners noemen dit verschijnsel 'mimicry van Erbermus'.
Deze middeleeuwse natuurfreak besloot zijn dag altijd met de bede:
"o, erberm u over ons."
Het heeft niet mogen baten …
Anonymus
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Een record late start van het broedseizoen
Iedereen weet wel dat we een pittige winter achter de rug hebben.
Echt streng was hij niet, maar hij was bijzonder sneeuwrijk en vooral:
de maand maart was nog eens een echte wintermaand.
Zo viel er in de Noorderkempen zowel op 12 als op 24 maart nog een
dik pak sneeuw en waren de twee weken erna nog erg koud met een
snijdende oostenwind.
Die koude maartmaand heeft geleid tot een erg late start van het
broedseizoen. Zo werd de eerste eileg van Koolmezen uitgesteld tot
na 20 april, bijna een maand later dan in 2012 (med. Joris Elst). Op de
Kalmthoutse Heide keek ik zelf vooral naar Roodborsttapuiten en
Boomleeuweriken. Die starten normaal gezien rond 24 maart met de
eileg, maar dat was nu onmogelijk aangezien er de 24e nog 10 cm
sneeuw lag.
De al aangekomen Roodborsttapuiten werden zelfs verplicht de
heide te verlaten en overleefden wellicht in het landbouwgebied in
de buurt. Zo werd bijvoorbeeld een groepje van 10
Roodborsttapuiten en verschillende Tjiftjaffen waargenomen op een
hoop dampende stalmest langs de Verbindingsstraat in Essen - Hoek.
Uiteindelijk werd het eerste legsel van Boomleeuwerik gestart op 9
april in De Nol en voor het eerste ei van Roodborsttapuiten was het
wachten tot 16/04.
Wat de aankomstdata op de heide van andere trekvogels betreft,
waren de resultaten wisselend. Fitis, Tjiftjaf, Koekoek en in mindere
mate Gekraagde Roodstaart waren opvallend veel later, maar
soorten als Boompieper en Bonte Vliegenvanger waren dan weer wel
min of meer op tijd.
De Korhaan nr. 3 / juli 2013

Pagina 36

Maar goed, vele soorten startten dus heel wat later en bovendien
werden ze dan ook nog eens geconfronteerd met wat misschien wel
de koudste lente van de voorbije 50 jaar zal worden. In de periode
dat Gras- en Boompiepers, Boomleeuweriken en Roodborsttapuiten
met jongen in het nest zaten, begon het dan ook nog eens quasi
onophoudelijk te regenen wat dan weer resulteerde in weinig
voedselaanbod (en ook dat was al later op gang gekomen) en vele
dode jongen als gevolg.
Kortom, de eerste helft van het broedseizoen 2013 is er eentje om
snel te vergeten!
Wil je meer weten over de aankomstdata van onze broedvogels of
andere
soortgroepen
(vlinders),
surf
dan
snel
naar
http://noorderkempen.waarnemingen.be/fenologie.php?jaar=2013
Glenn Vermeersch

Boomleeuwerik
© Glenn Vermeersch
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Allemaal exoten?
Maak dat de ganzen wijs
Dieren en planten kennen geen grenzen, uiteraard ook de snoodaards niet.
Daarom wil de Europese Unie de zogenaamde invasieve fauna en flora
grensoverschrijdend bestrijden. Vlaanderen en het zuiden van Nederland
hebben met dat doel vierentwintig partners samengebracht in het Invexoproject om vier invasieven het leven zuur te maken: de grote waternavel, de
Amerikaanse vogelkers, de stierkikker en de zomerganzen.

In de vogelgids staan zes soorten wilde ganzen afgebeeld, vier
grauwbruine (grauwe gans, kolgans, rietgans en kleine rietgans) en
twee zwart-witte (brandgans en rotgans). In West-Europa zijn het
wintervogels. Hun broedgebieden liggen verspreid langs de
poolcirkel, van het noorden van Scandinavië tot ver in Siberië, ook op
arctische eilanden als Groenland, Spitsbergen en Nova Zembla. De
combinatie van vorst, sneeuw en voedselgebrek jaagt ze in de late
herfst onze kant op. Fantastische beelden zijn het, als die ganzen
hoog in de lucht overvliegen, rechttoe rechtaan, in strakke Vformaties of golvende slierten van vele tientallen zwoegende vogels.
Voor een groot deel van de ganzen houdt de reis in Nederland op. De
polders en akkers hebben veel weg van de toendra die ze achter zich
hebben gelaten, er is voedsel in overvloed en de uitgestrekte
waterplassen waarop ze graag overnachten zijn in ruime mate
aanwezig. Nog maar een eeuw geleden overwinterden er enkele
honderdduizenden ganzen, nu vangt Nederland ruim twee miljoen
ganzen op. De helft daarvan zijn kolganzen. De groei is voor een deel
te danken aan een betere bescherming in de broedgebieden. Maar
voor de boeren is de aardigheid er stilaan af. Veel meer ganzen op
hun velden kunnen ze niet meer hebben. Via schadevergoedingen
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(13 miljoen euro in 2011), een jaarlijks afschot in de orde van 100000
ganzen en ruim 800 km² opvanggebieden - waar de ganzen
ongestoord kunnen grazen, maar die ze vaak links laten liggen tracht het beleid de belangen van natuur en landbouw te verzoenen.
Op het vlak van ganzen sluit het noorden van de provincies
Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen aan bij Nederland. Hier
overwinteren vooral kolganzen en kleine rietganzen. De rest van
Vlaanderen heeft met wilde ganzen weinig te maken, met
uitzondering dan van de grauwe gans, die hier al eind oktober op
trek verschijnt. Een deel van de grauwe ganzen trekt dieper het
zuiden in, om er te overwinteren in centraal Spanje. Heel af en toe
vallen de weerkaarten goed en brengt bijzonder winterweer toch
massa’s ganzen naar ons land. Zoals in de winter van 1978-‘79. Toen
was Nederland lange tijd bedekt met een dik sneeuwtapijt, en was
het voedsel op het land onbereikbaar. In Vlaanderen viel er veel
minder sneeuw, zodat de ganzen massaal naar hier zijn afgezakt. Bij
oudere vogelaars is deze memorabele ganzenwinter nog altijd in het
geheugen gegrift. Maar ook de jonge generatie kwam de laatste
twee winters aan haar trekken. Ook dan viel er flink wat sneeuw en
waren er geregeld verplaatsingen van ganzen te zien.
Waar de winterganzen deel uitmaken van de Europese fauna en
allemaal enige vorm van bescherming genieten, zijn de zomerganzen
die Invexo wil beteugelen een samenraapsel van ganzen met één
gemeenschappelijk trekje: ze vertonen alle kenmerken van invasieve
vogels. Zomerganzen nestelen met succes, ook in natuurterreinen,
breiden zich snel uit en hebben de potentie om inheemse
vogelsoorten te verdringen. Probleemvogels dus, te meer daar ze
hier niet alleen gedurende de zomer, maar het jaar rond verblijven.
Eerst een paar cijfers. Een gelijktijdige telling in november 2011 gaf
voor Oost-Vlaanderen een verhouding van 4-2-1 voor de drie
talrijkste zomerganzen: grofweg 4000 grauwe ganzen, 2000
Canadese ganzen en 1000 Nijlganzen. In de Scheldevallei ten zuiden
van Gent zijn de Canadese ganzen de grootste boosdoeners. Deze
ganzen leven in het wild in Noord-Amerika. Vanaf de jaren ‘20 van
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vorige eeuw werden ganzen van die soort, meer bepaald van de
ondersoort die men nu grote Canadese gans noemt, in West-Europa
ingevoerd voor de jacht en om als siervogels parken en
watervogelcollecties te bevolken. De Canadese gans is vooral talrijk
in Zweden en Groot-Brittannië, maar ook in Vlaanderen en
Nederland zijn plaatselijk dichte populaties gevestigd. Vlaanderen
telt ongeveer 2000 broedparen. Deze ganzen leven lang, hebben hun
eerste legsel in hun derde levensjaar en produceren per legsel 4 tot 7
eieren. Bij ons zijn ze nu toch al een tweetal decennia prominent
aanwezig, in die mate dat de wandelaar ze wellicht niet meer als
exotisch ervaart. Canadese ganzen zijn forse vogels, met lange
nekken en voorzien van een al even krachtig stemgeluid. Ze hebben
zich al vlug een slechte reputatie opgebouwd. De lijst van grote en
minder grote ergernissen is niet min: schade aan landbouwgewassen
en overbegrazing in weiden, agressief gedrag ten opzichte van
eenden, waterhoenen en meerkoeten, samenscholing in
natuurgebieden, zwemwaters en ligweiden. De ganzen laten er mest
en ruiveren achter, wat leidt tot verruiging van de oeverflora en een
gevaar voor besmetting inhoudt.
Naast de broedrijpe ganzen zijn er ook een paar duizend
onvolwassen ganzen in omloop. Tegelijk met het beperken van de
broedparen mikt het bestrijdingsprogramma ook op die laatste
ganzen. Een zachte maatregel in het programma is het ‘verbeteren
van de bereikbaarheid van de broedplaatsen voor predatoren’. Een
van de kandidaten om de ganzen op zijn menu te zetten, de vos, wil
best meewerken maar wordt op alle manieren uit de natuur
weggepest. Gelukkig zijn er ook krachtiger maatregelen ter
beschikking. Allereerst is de Canadese gans een bejaagbare soort. De
jacht met vuurwapens is geopend van 15 augustus tot 31 januari.
Verder wordt om schade te voorkomen voorzien in een bijzondere
bejaging in februari en van 15 juli tot 14 augustus. Wanneer er ten
slotte schade is aan gewassen of eigendommen en geen andere
bevredigende oplossing voorhanden is, kan de grondgebruiker of
eigenaar de Canadese ganzen (laten) bestrijden. Voor het
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natuurbeheer staat die bestrijding gelijk met het schudden of prikken
van de eieren of het vangen van de ruiende vogels in netten van 1
juni tot 15 juli. De bestrijding is het hele jaar toegestaan in de
vogelrijke gebieden. Volgens het Invexo-rapport van 27-9-2012
worden in Vlaanderen jaarlijks 3600 Canadese ganzen geschoten en
2000, hoofdzakelijk Canadese ganzen, gevangen. Het is de wetgever
menens: de bezem wordt door ganzenland gehaald.
Dezelfde regels voor de jacht, de bijzondere bejaging en de
bestrijding gelden ook voor de grauwe gans. Deze gans is helemaal
geen exoot, wel een onvervalste Europese soort. Grauwe ganzen
nestelen in rietmoerassen en broekbossen met grasland en open
water in de omgeving. Ooit kwamen die ganzen in heel het
noordwesten van Europa voor, maar nadat veel van hun
broedterreinen waren drooggelegd, moesten deze ganzen in grote
delen van hun vroegere areaal het veld ruimen. Nederland noteerde
een laatste broedpaar rond 1935. De grauwe gans kreeg al vlug
mythische proporties aangemeten. De vrees leefde dat die
imposante vogel voor eeuwig van de broedvogellijst moest worden
geschrapt. Pogingen om de soort opnieuw te introduceren, in de
jaren ’60 op diverse plaatsen in Nederland en in 1956 in het Zwin in
Knokke, waren relatief succesrijk, maar vielen bij natuurbeschermers
van de harde lijn niet in goede aarde. Zo behoorden de vogels van
Knokke tot de Oost-Europese ondersoort, die wat groter is en een
roze snavel heeft. Maar wat is het tij toch snel gekeerd! Vanaf 1970
maakten grauwe ganzen weer hun opwachting in nieuwe natuur die
hier en daar tot stand was gekomen, onder meer in Flevoland. Dat
waren echt wilde vogels, en aanvankelijk werden ze op gejuich
onthaald. Want al grazend kregen ze het voor elkaar dat de drassige
terreinen niet dichtgroeiden met een oninteressante flora van wilgen
en ruigteplanten. Van dan af ging het hard: 100 broedparen in 1977,
8000 in 2000 en nu 25000 paren, waarbij opnieuw vele duizenden
niet-broedende vogels. In Vlaanderen werd in 2010 het bestand op
1300 paren geraamd. De kenmerken van de ingevoerde OostEuropese grauwe ganzen zijn intussen grotendeels weggekruist.
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De grauwe gans is de stamvader van de meeste tamme
ganzenrassen. Bij de bruine rassen is de verwantschap duidelijk,
witte neerhofganzen kan men vaak aan de vorm, en zeker aan hun
gekwaak als nazaten van grauwe ganzen herkennen. Ook dergelijke
ganzen ontsnappen geregeld uit boerderijen en watervogelcollecties.
Wellicht heeft de ophokplicht bij het uitbreken van de vogelpest
ertoe bijgedragen dat heel wat tamme ganzen in de natuur zijn
gedumpt. Die soepganzen, zoals men ze noemt, kruisen bovendien
vlot met grauwe ganzen, zelfs met Canadese ganzen. Soepganzen
komen in verspreide aantallen in heel Vlaanderen voor. Ze zijn niet
beschermd en mogen te allen tijde worden gevangen en gedood.
Landbouwschade aangericht door soepganzen wordt niet vergoed.
Evenmin beschermd is de Nijlgans, geen echte gans maar een grote
soort eend. In elk geval een pure exoot, want afkomstig uit Afrika,
waar zij allerlei waterrijke gebieden ten zuiden van de Sahara
bewoont. Exotisch bovendien van verenkleed, inclusief de bleke ring
om de ogen en de opvallende witte vlek op de vleugels. De populatie
in Vlaanderen, intussen 1500 broedparen, is eveneens gegroeid
vanuit ontsnapte vogels. Nijlganzen nestelen vaak in boomholten en
zijn berucht om hun agressieve gedrag tegenover andere
holtebewonende soorten. Het zijn overigens wantrouwige beesten.
Dat blijven ze als ze ruien. Vandaar dat Nijlganzen zich niet zomaar in
de netten laten drijven, in tegenstelling tot Canadese ganzen, die
men als lammetjes naar de slachtbank kan leiden.
Nog wat andere ganzen staan klaar om hun plaatsje in de natuur te
veroveren. Hun namen: Indische gans, Magelhaengans, zwaangans.
De aantallen zijn voorlopig beperkt. Om latere ellende te voorkomen,
hebben ook die ganzen het statuut ‘niet beschermd’ meegekregen.
Met de brandgans komt de laatste categorie aan bod. Dit fraaie
gansje, een van de twee zwart-witte winterganzen, is volledig
beschermd. Erop jagen mag dus niet. De wilde exemplaren broeden
hoog in het noorden in kolonies op rotsige kusten. In Nederland
overwinteren tot 400000 brandganzen. In Vlaanderen verschenen
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deze gansjes vroeger pas wanneer zware sneeuwval ze uit Nederland
had verjaagd. Nu overwinteren er ook in zachte winters 2 à 3000
brandganzen, maar de traditionele pieken tijdens koudegolven doen
zich nog altijd voor, tot een record van 12000 exemplaren tijdens de
winter 2010-11. Brandganzen liggen goed in de markt bij liefhebbers
van waterwild, met het stilaan gekende gevolg dat ontsnapte vogels
vrij zijn gaan nestelen in de natuur. Is de weerstand ten opzichte van
de brandganzen kleiner omdat ze er zo schattig uitzien, en qua
postuur beter lijken te passen in onze natuur? In heel West-Europa
komen nu verwilderde populaties voor. In Nederland ging het
opnieuw zeer snel: een eerste broedgeval in 1984, zowat 1000 paren
in 2000 en ruw geschat 8300 paren of territoria in 2010. Een deel van
de overwinterende vogels zal dus wel uit verwilderde exemplaren
bestaan. Maar louter op zicht is dat moeilijk aan te tonen, ook al
omdat er van de brandgans geen geografische vormen of
ondersoorten bestaan. Voorlopig krijgen de verdachte
zomerbrandganzen het voordeel van de twijfel en staat niets hun
verdere verspreiding in de weg.
Dank zij een betere bemesting van weiden en hooilanden op het
einde van de negentiende eeuw werd het laaggelegen westen van
Nederland een waar eldorado voor broedende steltlopers, de
zogenaamde weidevogels als grutto, kievit, kemphaan en tureluur.
De herinnering aan dit paradijs voor natuurliefhebbers, dat tot diep
in de jaren ‘80 van vorige eeuw overeind bleef, beïnvloedt nog altijd
de visie van onze noorderburen over hoe de natuur er in agrarisch
gebied hoort uit te zien. De grootschalige landbouw die later als een
pletwals over het land werd uitgerold, is voor de weidevogels een
catastrofe gebleken, maar is voor robuuste planteneters
Luilekkerland. Doorbladert men de vogelgids van voor naar achter,
op zoek naar passende bewoners voor het huidige hoogproductieve
boerenland, met zijn productie van enorme hoeveelheden
hoogwaardig plantaardig materiaal, dan komt men maar op één
groep vogels uit, de ganzen. Die zijn er gekomen, jammer genoeg
niet de ganzen die men in zijn hoofd had. En als er dan een soort was
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waarmee iedereen vrede kon nemen, de grauwe gans meer bepaald,
dan waren er na verloop van tijd veel te veel van.
Als het een troost mag zijn, het laatste woord over de ganzen is nog
niet gezegd. Meer nog, de grote omwenteling moet nog komen. De
opwarming namelijk, extra versterkt aan de polen, zal de populaties
ganzen (en de vele miljoenen steltlopers die de toendra bevolken) in
beweging brengen, in de zin dat de ganzen op zoek zullen moeten
naar andere broedgebieden en strategieën en aloude
overwinteringplaatsen hun belang kunnen verliezen. Dan is het feit
dat zich in Vlaanderen en Nederland nu grensoverschrijdend een
populatie niet altijd koosjere brandganzen heeft opgebouwd niet
meer dan een stormpje in een glas water, integendeel, finaal
misschien een godsgeschenk voor de soort.
Luc Menschaert
Met dank overgenomen uit „Meander“, nr. 1 van jaargang 2013

De Graanhalm
Berkendreef 3
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.52.62

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal
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Het voorjaar is steeds weer een leuke periode om vogels te kijken. Dit
voorjaar zullen we nog lang herinneren als het voorjaar dat lang veel te
koud was. Ook voor vogels zal dit ongetwijfeld gevolgen gehad hebben,
heel wat vogels zullen het wel moeilijk gehad hebben om hun kroost groot
te brengen onder deze weersomstandigheden. Toch werden ook dit
voorjaar weer heel wat zaken waargenomen. Vooral steltlopers, waaronder
enkele zeldzame soorten, lagen deze lente goed in de markt. Dit en nog veel
meer kan je lezen in onderstaand overzicht.

Bijzondere waarnemingen in Essen en Kalmthout
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) was het ganse voorjaar op heel wat
plaatsen aanwezig in de regio. Fuut (Podiceps cristatus) was
sporadisch aanwezig op enkele vennen in de Kalmthoutse Heide.
De eerste Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) was begin maart terug
aanwezig de streek. De meeste waarnemingen gebeurden op het
Stappersven, maar er werden steeds kleine aantallen gemeld.
Leuk was een Roerdomp (Botaurus stellaris) die op 28 apr. in de
Maatjes foerageerde. Grote Zilverreiger (Egretta alba) kunnen we
stilaan als een normale verschijning gaan beschouwen. Dit voorjaar
werd de soort bijna dagelijks op heel wat plaatsen gemeld. Van
maart tot begin mei vlogen er vrij geregeld enkele Ooievaars (Ciconia
ciconia) over de regio. Af en toe werden er ook enkele pleisterende
exn. gemeld. Van begin maart tot eind mei waren er ook enkele
Lepelaars (Platalea leucorodia) aanwezig in de Maatjes. Ook over de
Kalmthoutse Heide en Essen-Wildert werden overvliegende exn.
gezien.
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De laatste overwinterende Kleine Zwanen (Cygnus bewickii)
verbleven tot begin maart in de regio. Op 2 maart verbleven in totaal
nog 22 exn. in Wuustwezel. Begin maart waren er ook nog heel wat
Toendrarietganzen
(Anser
serrirostris)
aanwezig
in
de
Noorderkempen. In totaal waren nog zo’n 1800 exn. aanwezig,
verspreid over verschillende akkers. Vermeldenswaardig was de
aanwezigheid van telkens één Kleine Rietgans (Anser
brachyrhynchus) in de Maatjes en de Wouwse Plantage op 2 maart.
Kolganzen (Anser albifrons) waren begin maart ook nog aanwezig. In
het weilandcomplex De Maatjes-Wezelse Heide werden in totaal
meer dan 2500 exn. waargenomen. Ook Grauwe Ganzen (Anser
anser) waren die periode goed vertegenwoordigd. In de Maatjes
werden enkele honderden exn. waargenomen.
Groepen Smienten (Anas penelope) werden nog regelmatig
waargenomen op enkele waterpartijen. De meeste waarnemingen
werden traditiegetrouw verricht op het Stappersven. Het laatste ex.
was daar op 12 mei nog aanwezig. Krakeenden (Anas strepera)
werden steeds in kleine groepjes waargenomen op het Klein
Schietveld, de Kalmthoutse Heide en in de Maatjes. Wintertalingen
(Anas crecca) werden vooral in maart en april veel waargenomen
met een uitschieter tot 180 exn. op het Stappersven. In mei waren
alle overwinterende en of doortrekkende vogels vertrokken en
werden er enkel maar kleine aantallen gemeld. Pijlstaarten (Anas
acuta) verbleven vooral op het Stappersven en op de natte
weilanden van de Steertse Heide; regelmatig in groepen tot max. 80
exn. Begin mei waren nog enkele exn. aanwezig op het Stappersven.
De eerste Zomertalingen (Anas querquedula) werden waargenomen
op 17 maart. Nadien werd deze prachtige eendensoort nog vrij
geregeld waargenomen in de Kalmthoutse Heide. In de Maatjes werd
deze soort dit jaar opvallend weinig waargenomen! Slobeenden
(Anas clypeata) waren op een aantal plaatsen regelmatig te zien,
vooral in kleine groepen. Tafeleenden (Aythya ferina) verbleven
geregeld op enkele heidevennen; de meeste meldingen kwamen
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echter van het Stappersven, waar tot max. 30 exn. werden geteld.
Kuifeenden (Aythya fuligula) waren het ganse voorjaar in kleine
groepen aanwezig. Op het Stappersven werden groepen tot max. 50
exn. geteld. Brilduikers (Bucephala clangula) waren heel het
voorjaar aanwezig op het Stappersven en de Putse Moer. Benieuwd
of dit ook dit jaar weer tot enkele broedgevallen zal leiden? Op 3
maart was een Grote Zaagbek (Mergus merganser) aanwezig op het
Stappersven. Voor onze regio is dat een schaarse verschijning.
De eerste Wespendief (Pernis apivorus) voor onze regio kwam terug
aan van zijn overwinteringsgebied op 1 mei. Zwarte Wouwen (Milvus
migrans) trokken vanaf eind maart af en toe over. In april en mei
vlogen er ook enkele Rode Wouwen (Mlivus milvus) over de streek.
Ook werden er enkele exn. kort pleisterend waargenomen. De
eerste Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) werd op 23 maart
jagend opgemerkt. In april en mei kwamen nog heel wat
waarnemingen binnen van deze soort. De overwinterende Blauwe
Kiekendieven (Circus cyaneus) werden in maart en april nog
regelmatig in de heidegebieden en in de Maatjes waargenomen. Ook
in mei nog enkele waarnemingen van deze soort. Op 29 april werd
een mannetje Grauwe Kiekendief (Circus cyaneus) waargenomen in
de Kalmthoutse Heide. Deze vogel had het blijkbaar erg naar zijn zin,
want hij was er nog tot half mei mooi te bekijken. De eerste Visarend
(Pandion haliaetus) vloog op 2 april over de Kalmthoutse Heide. In
totaal werden deze periode een vijftal waarnemingen verricht van
deze soort. De eerste Boomvalk (Falco subbuteo) was terug aanwezig
op 14 april. Slechtvalk (Falco peregrinus) was, zoals gewoonlijk, zeer
geregeld aanwezig, zowel in de heidegebieden als in verschillende
weilandcomplexen.
Ook dit voorjaar was het aantal meldingen van Patrijs (Perdix perdix)
klein. Het is al langer geweten dat het met deze soort niet goed gaat.
Toch mag de soort nog steeds bejaagd worden. Dit voorjaar waren er
slechts enkele meldingen van Kwartel (Coturnix coturnix) in het
weilandcomplex De Maatjes-Wezelse Heide.
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Op 5 maart vloog een groepje van 33 Kraanvogels (Grus grus) over
Essen-Horendonk. Tot half april vlogen er nog af en toe enkele exn.
over diverse plaatsen in de regio. Bijzonder was de waarneming van
twee Steltkluten (Himantopus himantopus) die op 4 mei de ganse
dag aanwezig waren bij het Stappersven. Op 9 maart en 26 juni
verbleven hier ook resp. twaalf en twee Kluten (Recurvirostra
avosetta). Maar de beste en de meest verrassende waarneming voor
deze
periode
was
ongetwijfeld
deze
van
een
Steppevorkstaartplevier (Glareola nordmanni) die in de
voormiddag van 30 april aanwezig was bij het Stappersven!! Eerst
werd nog getwijfeld tussen de zeer gelijkende Vorkstaartplevier en
een Steppevorkstaartplevier, maar toen de vogel op vloog konden
alle kenmerken van deze laatste soort goed worden waargenomen.
Kleine Plevieren (Charadrius dubius) waren vanaf eind maart
dagelijks te zien in de streek; vooral op het Stappersven verbleven
veel exn. … tot 32 exn. Hier werden ook enkele territoria
opgetekend. Ook in de Maatjes werden enkele exn. waargenomen.
Bontbekplevieren (Charadrius hiaticula) trokken zeer geregeld door.
In de Maatjes en de Steertse Heide werden enkele exn. gemeld.
Maar de meeste waarnemingen werden, zoals voor alle steltlopers
dit voorjaar, verricht aan het Stappersven. Hier werden groepjes
gezien tot maar liefst 14 exn.! In maart werden tot max. 32
Goudplevieren (Pluvialis apricaria) gemeld in de Maatjes. Opvallend
was de aanwezigheid van een Zilverplevier (Pluvialis apricaria) van 8
tot en met 13 mei op het Stappersven. Op 12 mei was hier een
Drieteenstrandloper (Calidris alba) aanwezig. Op 13 en 19 verkende
telkens een Kleine Strandloper (Calidris minuta) de oever van dit
ven. Nog beter werd het toen er op 6 mei een Temmincks
Strandloper (Calidris temminckii) bleek te zitten. Een
Krombekstrandloper (Calidris ferruginea) verklapte op zijn beurt zijn
aanwezigheid dan weer op 19 mei. Bonte Strandlopers (Calidris
ferruginea) trokken wat frequenter door de regio dan de vorige
strandlopers, maar steeds in zeer kleine aantallen.
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Kemphanen (Philomachus pugnax) werden tussen begin maart en
begin mei vrij geregeld op doortrek waargenomen. Een Bokje
(Lymnocryptes minimus) vloog op 14 april op langs de Kleine Aa te
Essen en nog een ex. foerageerde op 4 april bij het Stappersven. De
eerste Grutto (Limosa limosa) was terug in de regio op 4 maart.
Daarna werden enkel maar kleine aantallen waargenomen. Tijdens
dit voorjaar bedroeg het max. aantal Grutto’s dat werd
waargenomen in de Maatjes nog slechts 27 exn.. Waar is de tijd dat
er daar in het voorjaar enkele honderden exn. te zien waren? Zeer
bedroevend! Op 20 april vlogen er 18 Rosse Grutto’s (Limosa
lapponica) over de Kalmthoutse Heide. Regenwulpen (Numenius
phaeopus) trokken tussen begin april en half mei regelmatig door.
Enkele Zwarte Ruiters (Tringa erythropus) pleisterden vanaf begin
april geregeld in de regio. De meeste meldingen kwamen van het
Stappersven, maar ook in de Maatjes en de Steertse Heide werden
enkele exn. waargenomen. Tureluur (Tringa totanus) was veel te zien
in de regio, vooral vanaf half mei begonnen de aantallen hoog op te
lopen. Toen verbleven er op het Stappersven max. 36 exn.
Groenpootruiter (Tringa nebularia) was dit voorjaar een zeer talrijke
doortrekker, bij het Stappersven werden groepen tot meer dan 30
exn opgemerkt. Ditzelfde gold trouwens ook voor Bosruiter (Tringa
glareola); op 7 mei verbleven er niet minder dan 24 exn. op dit al
veel vermelde ven. Hier zaten half mei ook maar liefst 31
Oeverlopers (Actitis hypoleucos). Op 12 mei werd hier ook nog een
Steenloper (Arenaria interpres) waargenomen.
In april en mei werden er weer zeer geregeld Zwartkopmeeuwen
(Ichthyaetus melanocephalus) waargenomen. Op 20 mei verbleven er
zelfs meer dan 700 exn. op verschillende weilanden van de regio! Op
3 mei vlogen er 9 Dwergmeeuwen (Hydrocoloeus minutus) over de
Kalmthoutse Heide. Op 7 mei waren er kortstondig 3 Zwarte Sterns
(Chlidonias niger) ter plaatse bij het Stappersven.
Van Zomertortel (Streptopelia turtur) kwamen slechts 5
waarnemingen binnen. Net zoals in vele andere regio’s gaat het bij
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ons ook niet zo heel goed met deze soort. Zomertortels worden
jammer genoeg nog steeds heel wat afgeschoten op de terugweg van
hun overwinteringsgebied naar hun broedgebied!
De eerste Koekoek (Cuculus canorus) riep zijn naam op 17 april.
Op 2 maart riepen er 2 Oehoe’s (Bubo bubo) in Wuustwezel. De
afkomst van deze vogels wordt nog onderzocht. Op 21 maart was
een Velduil (Asio flammeus) aanwezig bij de Zwarte Heuvel in de
Kalmthoutse Heide.
Op 10 april en 1 mei werd telkens een Draaihals (Jynx torquilla)
waargenomen in de Kalmthoutse Heide. In de Boterbergen in de
Kalmthoutse Heide werd eind maart een zingende Middelste Bonte
Specht (Dendrocopos medius) ontdekt.
Op 15 april was er kortstondig een Duinpieper (Anthus campestris)
aanwezig in de Kalmthoutse Heide. Gele Kwikstaarten (Motacilla
flava) trokken vanaf eind maart geregeld door de regio. In de
Wezelse Heide waren er dit voorjaar minstens 10 broedkoppels van
deze soort. Ook was er hier een Engelse Gele Kwikstaart (Motacilla
flava flavissima) aanwezig die gekoppeld was met een Gele
Kwikstaart. Bij het Stappersven werd begin mei enkele dagen een
Noordse Kwikstaart (Motacilla flava thunbergi) waargenomen.
Paapjes (Saxicola rubetra) zijn normaal in het voorjaar op doortrek
redelijk schaars, maar dit jaar werd deze soort tussen half april en
half mei heel wat gemeld. Tapuit (Oenanthe oenanthe) was een
normale doortrekker dit voorjaar. Late exn. waren nog in de regio
aanwezig op 26 en 27 mei. Beflijsters (Turdus torquatus) trokken
vanaf begin april zeer regelmatig door. Ze werden waargenomen op
verschillende locaties: o.a op enkele weilanden in Essen, de Maatjes
en de Kalmthoutse Heide. Op 5 en 15 mei zong er telkens een Cetti’s
Zanger (Cettia cetti) in de Nol te Essen-Wildert. Daar was ook een
zangpost van Snor (Locustellalus cinioides). Deze vogel was daar
geregeld te horen vanaf 24 april. Appelvinken (Coccothraustes
coccothraustes) werden nog waargenomen tot ver in mei, wat
resulteerde in enkele broedgevallen.
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Bijzondere waarnemingen van het Groot Schietveld
Op 3 maart vloog er een groep van 120 Kraanvogels (Grus grus) over
dit gebied.
Van 29 april t.e.m. 5 mei werd regelmatig een Grauwe Kiekendief
(Circus cyaneus) waargenomen.
Zeer vermeldenswaardig was een Hop (Upepa epops).
Leuk was de Velduil (Asio flammeus) die op 5 mei werd opgestoten.
Diezelfde dag vloog er een Roodkeelpieper (Anthus cervinus) over.
Op 28 april was ook een exn, in zomerkleed aanwezig. Een leuke
waarneming was deze van een mannetje Grauwe Klauwier (Lanius
collurio) die op 6 mei aanwezig was. Op 14 april waren niet minder
dan 38 Beflijsters (Turdus torquatus) aanwezig.
Tot zover dit overzicht. Een overzicht van alle waarnemingen en
waarnemers vind je op www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck

Alles voor huisdieren
Deelnemer Acties Natuurpunt
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20 mei 2013 – 50 wandeling o.l.v. René Nelen in Domein Cogels
© Roger Van Ginderen

Bastaardkikker in tuinvijver
© Sarah Pinseel
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Voorjaarsdwergspanner
© Joris Pinseel
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Dagpauwoog – 9 mei 2013 – Voormalig stort van Essen-Horendonk
© Joris Pinseel

Groenvink – 11 mei 2013 – tuin
© Joris Pinseel
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Kantoor Backx-Kerstens
Antwerpsesteenweg 37
2910 Essen
tel. 03/667.54.24
FSMA 16081 A-cB
Zakenkantoor “Heikant”
H. Consciencelaan 24
2910 Essen
tel. 03/667.76.67
FSMA 433551 A-cB
Kantoor Wilfried Dries
Kapelstraat 8
2910 Essen
tel. 03/667.60.80
FSMA 067381 A-cB
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