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Woordje van de voorzitter
’ t Is weer voorbij die mooie zomer, zong Gerard Cox in 1973.
Zijn zomer begon al in mei; de zomer van 2013 startte pas begin juli,
maar wat een zomer. Schitterende zonnige dagen, sommigen echter
een ietsje te warm en te droog. We werden wekenlang verwend met
een prachtige verzameling vlinders in de regio; deze fladderende
juweeltjes konden het zonnige en droge weer wel appreciëren. Dat
werd zelfs overduidelijk tijdens het meer dan geslaagde
Vlindertelweekend van begin augustus. Maar ook andere insecten en
vogels werden veel waargenomen. Zelfs de boommarter liet zich heel
vaak zien. Getuige hiervan het filmpje dat we op onze website
hebben geplaatst. Een schitterende waarneming.
De zomeractiviteiten lokten ook behoorlijk wat deelnemers. De
Noorderkempen Nachtvlindernachten waren een succes. De tochten
in het Beekdal van de Kleine Aa én de beheerswerken op het
Stappersven brachten de nodige liefhebbers op de been. Kortom, wij
zijn tevreden. Zelfs ons ledenaantal schoot de hoogte in. Ook dat is
een succesverhaal.
Nu staat het najaar voor de deur.
In deze periode staan er eveneens verschillende interessante
activiteiten
gepland.
Begin
september
startten
de
winterbeheerswerken in het Stappersven opnieuw.
We mogen zeker de filmvoorstelling “More than Honey” niet
vergeten. Wie in september niet de kans had deze bij te wonen, krijgt
nu in Essen een herkansing. De paddenstoelencursus is ondertussen
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al aan de derde les toe en in november start de “mossen- en
lichenencursus”. Wie trouwens zin heeft kan zich nog inschrijven
voor deze interessante lessenreeks. In oktober staat nog een
voordrachtavond over de “Vogels van Kalmthout” gepland en in
november één over “Zuidelijk Afrika”.
Voor elk wat wils dus.
Er is echter ook nieuws van een andere orde. Dit najaar verwacht de
astronomische wereld het verschijnen van een zeer heldere komeet.
Op 28 november passeert de komeet Ison de zon op amper 1,1
miljoen kilometer. Het ijs en stof dat dan van deze ‘vuile sneeuwbal’
los komt zal schitteren in het felle zonlicht. De komeet zou helderder
kunnen worden dan de volle maan, en zelfs overdag met het blote
oog zichtbaar zijn. Ik hoop alvast op enkele wolkenloze dagen in die
periode om dit fenomeen waar te nemen.
Tot slot wil ik al graag wat reclame maken voor onze Algemene
Ledenvergadering van vrijdag 7 februari 2014. Gezien het succes van
de afgelopen jaren durven we ook in 2014 hopen op een grote
opkomst van onze leden. Naast de verplichte onderdelen is er meer
dan voldoende tijd om gezellig te keuvelen, weetjes uit te wisselen,
kennis te maken met andere leden, genieten van de natuurbeelden
én het glaasje wijn.
Iedereen welkom!
Joris Pinseel
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28 september 2013

8u30

Spijkerbroekje
“Maaibeheer”

Parking Spijkerbroekje, Spijker,
12u00 Essen

beheerswerken

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”

Parking Zuid, Verbindingsstraat
15u30 Kalmthout

Tijdens de herfst- en wintermaanden hernemen we het beheer van
de afgelopen wintermaanden: verwijderen van Amerikaanse
vogelkers en andere exoten.
Vanaf de parking moet je de pijlen volgen zodat je de juiste plek
ontdekt. 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
Filmnamiddag
i.s.m. VZW KOBIE en
Sint-Ambrosiusgilde

14u00

Filmavond
“Bee Movie”

G.C. Oude Pastorij, Essendonk
16u00 Essen-Centrum
Deelname: € 2,00
(incl. één drankje en popcorn)

Voor de jeugd plannen we een zeer leuke animatiefilm over de
belevenissen van Barry B. Benson. Na de vertoning is er kans om een
minitentoonstelling te bezoeken. Zowel de Sint-Ambrosiusgilde als
Natuurpunt Noorderkempen zullen de aanwezigen de nodige info
verlenen over de werking van hun vereniging en hun band met de
bijen. Op onze stand krijg je ook de kans om botanische krokussen
aan te kopen. Een leuke aanvulling op het avondprogramma.

5 oktober 2013
Filmavond
i.s.m. vzw KOBIE en
Sint-Ambrosiusgilde

19u30

Filmavond
“More than Honey”

G.C. Oude Pastorij, Essendonk
22u30 Essen-Centrum
Deelname: € 2,00

Dat onze honingbijen en wilde bijen al jaren met grote problemen
kampen is geen geheim meer. De wijze waarop er momenteel wordt
omgegaan met allerlei soorten verdelgingsmiddelen roept almaar
meer en meer vragen op. Zowel in de landbouw als de tuinbouw,
groenten- en fruitteelt en misschien wel in de sier- en groentetuinen
gebruiken mensen zogenaamde neonicotionoïden, zwaar giftige
sproeistoffen die aan de basis liggen van de problemen bij tal van
diersoorten, waaronder de Honingbij.
Met de film van Markus Imhoof proberen we hiervoor de nodige
aandacht los te weken. Een echte aanrader!

@

Inlichtingen: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)
joris.pinseel@fulladsl.be
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Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”

6 oktober 2013

10u00

Natuurwandeling

Bank van Rose Gronon - Zandstraat
12u00 Essen-Wildert

De wandeling kent een licht educatieve toets en bekeken wordt wat
we tegenkomen aan landschapselementen, bomen, kruiden en
dieren. We stappen eerst langsheen de kruidenrijke berm aan het
Rose Grononpad, om later langs boompjes en weilanden richting de
Wildert te komen. Afhankelijk van de belangstelling van de
deelnemers kan de route/afstand onderweg worden uitgebreid of
ingekort. Rond 12u00 zijn we terug aan ons vertrekpunt.


Inlichtingen en gids: Leo Juffermans (03/667.67.92)

18 oktober 2013

20u00

Voordracht
“Vogels van Kalmthout”

voordracht

22u00

NEC "De Vroente", Putsesteenweg
Kalmthout

De Vlaamse vogel- en natuurfotograaf Glenn Vermeersch, auteur van
de Vlaamse vogelatlas en inwoner van Kalmthout geeft een
fotolezing in het NEC De Vroente te Kalmthout. De lezing is een
samenwerking tussen de gemeente Kalmthout en Natuurpunt
Noorderkempen in het kader van de Week van het bos 2013.
Als inleiding wordt er eerst gekeken naar het werk achter de
schermen (vogels observeren, hutten bouwen en plaatsen, de
werking van spiegelend glas, enz…) om vervolgens een mooi
overzicht te geven van de bosvogels, maar bij uitbreiding ook de
overige vogelrijkdom van de Kalmthoutse Heide en de Maatjes (incl.
Nederlandse Matjens).
@

Glenn.VERMEERSCH@inbo.be
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20 oktober 2013

13u30

De Boterbergen
“Historische relicten”
Kruispunt Nolsebaan - Huybergsebaan

Landschapswandeling 16u30 Essen-Wildert
Ieder jaar worden door het beheerteam van Natuurpunt
Amerikaanse vogelkers, rododendrons en jonge dennen verwijderd.
Oude ontwateringsgrachten worden terug in gebruik genomen maar
krijgen een andere functie: namelijk neerslagpieken opvangen die
steeds intenser worden door verstoring en ontregeling van ons
klimaat. Rond ons boshuisje komen zo turfrelicten terug bloot te
liggen.
Tijdens de wandeling gaan we tot aan de rand van een voormalige
moeraszone; in de 18de eeuw nog visvijvers van het landgoed de
Greef en daarvoor waren het verlaten turfputten. Ontstaan en
beheer van het Stappersven en Nol wordt uitvoerig toegelicht i.v.m.
de turfwinning. In het boshuisje is er ook een verzameling van oude
kaarten aanwezig over de evolutie van de eerste turfwinning in de
Nol. Tevens ook een demonstratie van gebruik plaggenschop en
vlaghak om de bodem te verschralen.
Een aanrader voor personen met interesse voor landschap en
geschiedenis.
Meebrengen: aangepaste kledij, eventueel laarzen,
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.


Inlichtingen en gids: René Peeters (03/297.42.82)

26 oktober 2013
Inventarisatie

9u00

Stappersven en Nolse Duinen
“Paddenstoelen”

Parking Zuid - Verbindingsstraat
16u30 Kalmthout
Deelname niet-cursisten: € 5,00
Deelname cursisten: al betaald
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Paddenstoelen vormen een mysterieuze groep binnen het leven op
aarde. Heel wat mensen zijn er door gefascineerd en willen zo veel
mogelijk soorten leren herkennen. Voor anderen vormen ze een
onbekende groep. Sommigen onder ons zijn zelfs bang voor
zwammen en schimmels.
Tijdens deze inventarisatietocht proberen we een zicht te krijgen op
de soorten die binnen een bepaald gebied groeien. We gaan dus een
hele dag op zoek naar “zwammen en schimmels” en proberen zo
veel mogelijk soorten ze zien, te determineren, te fotograferen.
Een aanrader voor de geïnteresseerden.
Deze daguitstap kadert in de Paddenstoelencursus 2013 maar staat
ook open voor andere natuurliefhebbers.
Meebrengen: aangepaste kledij, eventueel laarzen, picknick,
voldoende drank en versnaperingen, loep, determinatiegids,
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.

@

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

2 november 2013
beheerswerken

9u00

Stappersven
“Beheerswerken”

“De Ster”, Fr. Raatsstr. X Kastanjedreef
15u30 Kalmthout

Tijdens de herfst- en wintermaanden hernemen we het beheer van
de afgelopen wintermaanden: verwijderen van Amerikaanse
vogelkers en andere exoten.
Vanaf de parkeerplaats moet je de pijlen volgen zodat je de juiste
plek ontdekt. Wie wenst mee te werken, neemt best contact op met

@

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
igor.vandamme@skynet.be
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16 november 2013
beheerswerken

8u30

Lisseven
“Beheerswerken”

Parkeren langs Lissevenstraat
12u30 Kalmthout-Nieuwmoer

Tijdens “Dag van de Aarde” worden de jaarlijkse
winterbeheerswerken in de kleine reservaatjes opnieuw opgestart.

@

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

30 november 2013
voordracht

20u00

Voordracht
“Natuur in Zuidelijk Afrika”

Projectiezaal in “De Vroente”
22u30 Putsesteenweg 129 - Kalmthout

Zuid-Afrika is een schitterend land om op safari te gaan. In het
oosten van het land op de grens met Mozambique bevindt zich het
Krugerpark en op de grens met Zimbabwe en Botswana bevinden
zich meerdere schitterende "private game reserves". Dirk Symens
reisde in november 2011 3 weken door het oosten van het land
(4.000 km) en in 2012 3 weken door het Krugerpark (2.500 km). Deze
voordracht geeft je aan de hand van een Powerpointpresentatie een
indruk van wat het oosten van Zuid-Afrika zoal te bieden heeft aan
vogels en zoogdieren.
Zeker weten dat je zo wil vertrekken na deze voordracht.

@

Inlichtingen: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)
Spreker: Dirk Symens
joris.pinseel@fulladsl.be
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7 december 2013
beheerswerken

9u00

Stappersven
“Beheerswerken”

“De Ster”, 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.
Vanaf de parking moet je de pijlen volgen zodat je de juiste plek
ontdekt. Wie wenst mee te werken, neemt best eerst contact op met

@

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

4 januari 2014
1 februari 2014
beheerswerken

9u00

Stappersven
“Beheerswerken”

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

Tijdens de herfst- en wintermaanden hernemen we het beheer van
de afgelopen wintermaanden: verwijderen van Amerikaanse
vogelkers en andere exoten.
Vanaf de parking moet je de pijlen volgen zodat je de juiste plek
ontdekt. 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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7 februari 2014
ledenavond

18u45

Algemene Ledenavond

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

Elk lid van Natuurpunt-Noorderkempen is van harte uitgenodigd om
deel te nemen aan onze Jaarlijkse Algemene Ledenavond.
Noteer alvast deze datum. In de volgende “De Korhaan” melden we
meer details over deze avond. Iedereen is alvast van harte welkom.


Inlichtingen én Inschrijving: Joris Pinseel (03/667.57.97)

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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Succesrijke kweek van Kleine vos
Op 16 juli 2013 kleine rupsjes van kleine vos gevonden, slechts 2
dagen oud en nog verstopt in een gezamenlijk spinsel.
Eerste poppen op 27 juli = 11 dagen kweek (11+2 = 13 dagen rups =
minimumtijd, kan 22 dagen duren)
Eerste vlinder op 4 augustus = 8 dagen pop (= de minimumtijd, kan
12 dagen duren)
320 poppen op 28 juli 2013 en 1 rups

321 rupsen

Samen

95 vlinders uitgevlogen op 4 augustus
177 vlinders uitgevlogen op 5 augustus
29 vlinders uitgevlogen op 6 augustus
1 vlinder uitgevlogen op 7 augustus
-------------302 vlinders uitgevlogen op 4 dagen = 94 %
van het aantal rupsen (volledig legsel)

18 resterende poppen

4 misvormde vlinders
4 onvolledig verpopt
1 goede pop verongelukt
9 poppen (dood of levend …
niet uitgekomen op 7/08/13)
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Geen enkel teken van parasieten!
Het succes is te danken aan:
1. De vondst van de rupsjes in een zeer vroeg stadium,
maximum 2 dagen oud en nog volledig verstopt in een spinsel
Daardoor waren de rupsjes beschermd en nog niet
geparasiteerd door sluipvliegen, sluipwespen …. Of prooi van
wantsen en andere insecten.
2. Het mooi warm weer tijdens de hele periode van de kweek.
De netels waren altijd droog.
3. De verzorging: Geleidelijk de rupsen meer ruimte gegeven. In
het begin vrij op neteltakjes in flesjes. Na enkele vervellingen
(dan kruipen de rupsen verder uit elkaar) de rupsen in 4
plastiek tonnen gezeten afgedekt met glasplaat. Dagelijks vers
voedsel gegeven en uitwerpselen verwijderd om
schimmelvorming te voorkomen. De meeste rupsen ±250
verpopten aan de brandneteltakjes, de rest tegen de
glasplaat.
Indien de ontwikkeling van de rupsen ter plaatse op de brandnetels
buiten zou verlopen, zou slechts 10 à 30% van de rupsen het stadium
van vlinder bereiken. Bijna volwassen rupsen verder opkweken heeft
weinig zin omdat de meeste rupsen dan al geparasiteerd zijn. Dit heb
ik in 2012 al ondervonden.
Enige tijd na het vrijlaten van de vlinders, vlogen ze uit de tuin weg.
Enkele uren na het vrijlaten waren er in de tuin niet meer dan 5
kleine vossen te zien. Het zou anders zijn met de zandoogjes, die
blijven meer ter plaatse.
Frans Vorsselmans
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Noorderkempen NachtvlinderNachten
Het initiatief dat enkele jaren geleden het daglicht zag, groeide
ondertussen uit tot een waar succes. Sinds 2011 werden 11
Nachtvlindernachten georganseerd. Het idee is om samen
nachtvlinders te determineren die voorkomen in onze onmiddellijke
omgeving, nl. de tuin. Een goede determinatiegids, een loep en
voldoende licht helpt de deelnemers al een heel eind op weg. Met
een witte doek met lamp of een skinner-val worden de vlinders na
zonsondergang gelokt. Na determinatie krijgen ze uiteraard weer de
vrijheid. Twijfelgevallen worden gefotografeerd om de dag later
verder op naam te brengen.
Uit de resultaten van de afgelopen jaren blijkt dat er ook in een tuin
heel wat nachtvlindersoorten voorkomen. Er is uiteraard wel een
klein verschil te merken ... de ‚inhoud’ en de ‚ligging’ van de tuin
bepalen enigzins de samenstelling van de vlinderfauna. Een tuin in
het midden van een wijk herbergt andere soorten dan een tuin aan
de rand van een bos- of landbouwgebied. Door de gevarieerde keuze
komen allerlei verschillende tuinen en situaties aan bod.
De deelnemers, gemiddeld een 10-tal per avond, zijn alvast
enthousiast over het initiatief ... het is niet alleen leerrijk, maar ook
gezellig.
Een overzicht
In 2012 kwamen vier verschillende locaties aan bod: 1 tuin in
Achterbroek, 1 tuin in Kalmthout-Centrum, 1 tuin te Essen-Wildert
en 1 tuin te Essen-Horendonk. In dat jaar werden 108 verschillende
soorten aangetroffen; het merendeel macro-nachtvlinders. Die zijn
nog steeds iets makkelijker op naam te brengen dan de micronachtvlinders.
2013 bracht de deelnemers op andere plekken: 1 tuin in EssenCentrum en 2 verschillende tuinen te Essen-Wildert. De tuin van
Kalmthout-Centrum kwam op vraag van de bewoners terug aan bod.
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Pagina 15

In 2013 werden 122 soorten waargenomen. Uiteraard weer veel
macro’s, maar door het verschijnen van de Engelstalige gids over
micro-nachtvlinders werden er meer micro’s op naam gebracht. Als
volgend jaar die gids mogelijks ook nog in het Nederlands verschijnt
zal het nog iets makkelijker worden die ‚kleine’ vlinders te
determineren.
De waargenomen soorten van 2013
Kleine boogbladroller
Schaapje
Zuringuil
Variabele grasmot
Haagbeukmot
Geoogde worteluil
Gewone worteluil
Puta-uil
Gewone velduil
Variabele spikkelspanner
Piramidevlinder
Piramidevlinder spec.
Bonte brandnetelroller
Oranje iepentakvlinder
Graswortelvlinder
Grauwe grasuil
Grote appelbladroller
Gevlamde bladroller
Kamperfoeliepalpmot
Gamma-uil
Houtspaander
Peper en zoutvlinder
Dwergsikkelmot
Dennenspanner
Morpheusstofuil
Vuurmot
Kroosvlindertje
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Tweekleurige heremietuil
Groente-uil
W-uil
Aangebrande spanner
Gerande spanner
Witte schaduwspanner
Stipjesbladroller
Granietuil
Plakker
Donker klaverblaadje
Gerimpelde spanner
Zwarte-w-vlinder
Kooluil
Perzikkruiduil
Weidehalmuiltje
Halmrupsvlinder
Zandhalmuiltje
Rozenblaadje
Witstipgrasuil
Gekraagde grasuil
Open breedbandhuismoeder
Kleine breedbandhuismoeder
Huismoeder
Bramenbladroller
Dromedaris
Haarbos
Donker halmuiltje
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Gevlekte zomervlinder
Hyena
Vroege grasmot
Zilverstreepgrasmot
Donkergroene korstmosuil
Groot avondrood
Dennenspinner
Bruine breedvleugeluil
Berkeneenstaart
Gewone spikkelspanner
Naaldboombeertje
Glad beertje
Geel beertje
Windevedermot
Strooiselmot
Lichte granietmot
Egale dwergspanner
Drievlekdwergspanner
Levervlek
Gezoomde valkmot
Populierentandvlinder
Vuursteenvlinder
Gewone witvlakbladroller
Kleine zomervlinder
Boogsnuituil
Schaduwsnuituil
Egale stofuil
Gewone stofuil
Bruine snuituil
Ringspikkelspanner
Grijze stipspanner
Schildstipspanner
Vlekstipspanner
Dwergstipspanner

Gelobd halmuiltje
Hagedoornvlinder
Vliervlinder
Kersenbladroller
Hazelaarbladroller
Groene dwergspanner
Taxusspikkelspanner
Berkenbrandvlerkvlinder
Kleine beer
Blauwrandspanner
Parelmoermot
Donkere marmeruil
Zilveren groenuil
Muntvlindertje
Stro-uiltje
Vroege granietmot
Herculesje
Dennenpijlstaart
Witte tijger
Gele tijger
Eikenprocessierups
Groene eikenbladroller
Oranje wortelboorder
Geellijnsnuituil
Grijze kruidenmot
Gele eenstaart
Koolbandspanner
Zwartbandspanner
Bruine vierbandspanner
Zwarte C-uil
Driehoekuil
Appelstippelmot
Stippelmot spec.
Lijnsnuituil

Joris Pinseel
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Mossen- en Korstmossencursus
Mossen en lichenen staan bekend als moeilijk toegankelijke groepen
organismen. Maar 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. Deze basiscursus bestaat uit 1 theorieles
en 3 praktijklessen. De lessen gaan door onder leiding van Hans
Vermeulen van Natuurpunt.Educatie. Er zijn nog enkele plaatsen vrij!
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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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!

Gezocht (m/v)
Enthousiaste WEBMASTER
Natuurpunt Noorderkempen zoekt een webmaster die onze website
in een nieuw kleedje kan steken: www.noorderkempen.be
Iedereen die zich geroepen voelt mag zich melden via
webmaster@noorderkempen.be
Ook studenten kunnen dit project aangrijpen om hun eindwerk mee
te doen!
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Boktorren bedreigen naald- en loofbomen
De kans is reëel dat de Dennenhoutnematode Bursaphelenchus
xylophilus in de nabije toekomst België binnendringt via de handel in
hout en houtproducten. Deze nematode is oorspronkelijk afkomstig
uit Noord-Amerika, maar heeft zich in de jaren ‘80 in verschillende
Oost-Aziatische
landen
gevestigd.
In
1999
werd
de
Dennenhoutnematode ook voor de eerste keer in Europa vastgesteld
in Portugal. Deze nematode heeft zich daar nadien langzaam verder
verspreid en werd, ondanks een grootscheepse uitroeiingscampagne,
ook in Spanje vastgesteld in 2008. Momenteel komt de
Dennenhoutnematode in Europa enkel in deze twee landen voor.
Toch is er een grote vrees voor de verdere verspreiding van deze
nematode, aangezien ze catastrofale economische schade kan
veroorzaken bij Europese dennensoorten. De nematode veroorzaakt
verwelking van de dennenbomen (Pine Wilt Disease) met afsterven
tot gevolg.
De nematode moet echter gebruik maken van boktorren om zich te
verplaatsen, ze ‘reist mee’ met boktorsoorten van het genus
Monochamus. In Europa komen vijf inheemse Monochamus-soorten
van nature voor (Monochamus galloprovincialis, sartor, sutor,
saltuarius en rosenmuelleri), maar via de internationale handel
kunnen ook uitheemse boktorren van Noord-Amerika en Azië in
België worden ingesleept. Ook de uitheemse boktorren van het
geslacht Monochamus kunnen de nematode meedragen.
Gezien het belang van Picea en andere coniferen, zowel in teelt als in
gebruik in openbaar groen, en de ernstige bedreiging die de
Dennenhoutnematode momenteel vormt, is een grondig onderzoek
naar het voorkomen en de verspreiding van de vector Monochamus
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aangewezen. ILVO–Gewas-bescherming heeft samen met ULB sinds 1
januari 2013 een project lopen waarbij onderzoek wordt verricht
naar het al dan niet voorkomen van deze boktorren en de
Dennenhoutnematode in ons land. Essentieel voor de waarde van dit
onderzoek is een uitgebreide monitoring over het ganse
landsgedeelte. Hierbij hopen we op uw medewerking.
We vragen meteen ook uw aandacht voor een tweede groep van
boktorren die vandaag de dag relevant zijn; namelijk de Aziatische
boktorren Anoplophora chinensis en Anoplophora glabripennis. De
Aziatische boktorren vormen een van de grootste bedreigingen op
dit ogenblik. Deze boktorren tasten een groot aantal
loofboomsoorten aan. Insleep en vestiging van deze boktorren zou
voor het openbaar groen en de productie en handel van
boomkwekerijgewassen zeer nefast zijn. Meerdere Europese landen
hebben nu al ernstige problemen met deze boktorren. Import van
deze insecten kan gebeuren via besmet houten verpakkingsmateriaal
of geïnfecteerde sierplanten. In ons land zijn tot op heden alleen
individuele geïmporteerde exemplaren vastgesteld.
De inlandse Monochamus soorten zijn geen quarantaine insecten,
maar de kans bestaat dat in de toekomst door de toenemende
internationale handel niet-Europese Monochamus-soorten worden
ingesleept. Deze soorten staan vermeld in de EPPO A1 en A2 lijsten,
net zoals de schadelijke Dennenhoutnematode Bursaphelenchus
xylophilus en de Aziatische boktorren Anoplophora chinensis en
Anoplophora glabripennis. In deze lijsten worden ziekten en plagen
opgenomen die mogelijks een risico inhouden in de toekomst. Bij
vaststelling van deze organismen heeft ILVO-Gewasbescherming
meldingsplicht aan het FAVV.
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Tijgermug drager van virussen en parasieten
voor mens en dier
De Aziatische tijgermug Aedes albopictus is voor de volksgezondheid
een van de meest bedreigende soorten. Deze tijgermug kan meer
dan twintig virussen en parasieten verspreiden die gevaarlijk zijn
voor mens en dier, waaronder knokkelkoorts, gele koorts en
verschillende vormen van hersenontsteking. De tijgermug kan ons
land binnenkomen door de internationale handel, recyclage van
autobanden en via de import van het sierplantje Dracaena
sanderiana (‘Lucky Bamboo’) uit China. De Aziatische tijgermug werd
reeds in 2012 vastgesteld in Lanaken en Zutendaal (Limburg).

Aziatische hoornaar bedreiging voor imkerij
De Aziatische hoornaar Vespa velutina nigrithorax jaagt op
honingbijen en andere insecten en vormt een potentiële bedreiging
voor de imkerij. De Aziatische hoornaar kan via internationaal
transport van o.a. snijbloemen, onbehandeld hout, tuinmeubilair en
grond in België worden ingesleept. De wesp vliegt met gestrekte
poten heen en weer voor de bijenkast en wacht op terugkerende
bijen die uit de lucht worden geplukt. De Aziatische hoornaar is sinds
2004 aan een opmars bezig in Frankrijk en werd in België voor het
eerst in Vloesberg (Henegouwen) vastgesteld in 2011. Verwacht
wordt dat de Aziatische hoornaar zich de volgende jaren verder zal
verspreiden en onze reeds sterk verzwakte bijenkolonies verder zal
doen verminderen.
Natuurpunt
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Stationsstraat 65
2910 Essen
Tel. 03/667.25.48
Dorpsstraat 23
2990 Wuustwezel
Tel. 03/272.52.58

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

www.tnieuwbegin.be
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Tuinvlindertelling – augustus 2013
In totaal telden op 3 en 4 augustus 7747 Vlaamse gezinnen mee de vlinders
in hun tuin. In totaal werden in Vlaanderen, Wallonië en Nederland samen
17000 tellingen verzameld.
In Vlaanderen werden 202851 vlinders geteld van 41 verschillende soorten.

De meeste vlindersoorten kenden een goed jaar.
Voedselplanten groeiden traag en constant door het koele en
vochtige voorjaar. Door de lange warme zomer konden de rupsen
goed ontwikkelen en de vlinders optimaal vliegen. De inheemse
soorten vlogen daardoor talrijk en werden aangevuld met
trekvlinders en zwervende soorten uit het zuiden, die profiteerden
van het aanhoudende warme weer. Hierdoor lag het totaal aantal
vlinders een pak hoger dan de voorbije jaren.
Toch is de toestand van onze dagvlinders nog niet in volle glorie
hersteld. In vergelijking met de jaren negentig zou dit slechts een
gemiddeld jaar zijn en 19 soorten blijven wel uitgestorven.
Graslandvlinders zoals het Icarusblauwtje blijven het slecht doen.
De tuinvlindertelling focuste op de 20 meest algemene soorten.
Hieronder volgt de finale rangschikking. Opvallende verschillen
tussen provincies zijn weergegeven.
De top 20
1.
Met meer dan 50.000 exemplaren was de Gamma-uil de
talrijkste soort. De Gamma-uil is een nachtvlinder die ook overdag
actief is. Het is een trekvlinder die elk jaar opnieuw onze streken
moet koloniseren. 2013 was door de lange warme zomer een
recordjaar, zowel in verspreiding als aantallen. In 6 tuinen op 10
werd hij gemeld (en dat is vermoedelijk een onderschatting omdat
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nog niet alle deelnemers deze nachtvlinder kennen). Hij kwam
meestal met meerdere exemplaren tegelijk voor, met vaak meer dan
100 exemplaren in 1 tuin.
2.
De Dagpauwoog was in alle provincies de meest waargenomen
dagvlinder. Hij werd in 3 op de 4 Vlaamse tuinen gezien, gemiddeld
met 4 tegelijk. De Dagpauwoog heeft zich dus heel goed hersteld na
heel lage aantallen in 2007 en 2008. Hij kent sinds 2009 jaar na jaar
opnieuw een toename (buiten 2011 toen het tijdens het telweekend
minder weer was).
3.
Het Klein koolwitje is de derde meest getelde soort. Omdat er
waarschijnlijk door de tellers wel vergissingen gebeuren tussen Klein
koolwitje, Klein geaderd witje en Groot koolwitje, bekijken we in
hoeveel tuinen minstens een van deze 3 soorten gezien werd. Op
deze manier bekeken, kennen witjes al elk jaar van de vlindertelling
de ruimste verspreiding en komen in 9 op 10 Vlaamse tuinen voor.
Dit aandeel blijft heel stabiel doorheen de jaren.
4.
De aantallen Oranje zandoogjes waren al enkele jaren stabiel,
maar dit jaar kende de soort voor het eerst een toename in de
verspreiding. Het warme weer kan hiervoor een verklaring zijn.
Opmerkelijk zijn de grote verschillen tussen de provincies. In Oosten West-Vlaanderen is het de derde meest getelde soort en zit hij in
4 op de 10 tuinen. In Antwerpen en Vlaams-Brabant maar in 1 op 4
tuinen.
5.
Het Groot koolwitje staat op de vijfde plaats wat het aantal
tuinen betreft. Hij wordt in bijna de helft van de Vlaamse tuinen
gemeld. Vermoedelijk is dit een overschatting omdat het verschil
met Klein koolwitje niet altijd goed opgemerkt wordt.
6.
De Atalanta staat op de zesde plaats in aantal exemplaren, en
op de vierde plaats in verspreiding, maar werd aanzienlijk minder
gezien dan de voorbije jaren. Dit is een trekvlinder waarvan de eerste
generatie in het voorjaar ons land bereikt vanuit het zuiden. De
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nakomelingen daarvan vliegen rond in de zomer. Door het koude
voorjaar bereikten minder dieren ons land en liggen ook de aantallen
in de zomer lager dan de voorbije jaren. Toch werd de soort nog in
meer dan de helft van de tuinen gezien. In West-Vlaanderen lag dat
nog hoger. Gemiddeld werden er slechts 2 exemplaren gezien, wat
minder is dan andere jaren.
7.
Het Bruin zandoogje is een van onze algemeenste
graslandvlinders. Ook in tuinen wordt hij veel gezien. Over heel
Vlaanderen in 1 tuin op 3. Limburg is een uitschieter met meer dan 4
op de 10 tuinen.
8.
Distelvlinders zijn trekvlinders, die uit Noord-Afrika en Spanje
komen. Dit doen ze niet in 1 keer, maar door onderweg eitjes te
leggen, waarvan de nakomelingen weer verder noordwaarts vliegen.
De weersomstandigheden in het zuiden bepalen dus of er veel
vlinders zijn of weinig. Distelvlinders werden dit jaar in 1 tuin op 3
gezien, meer dan de afgelopen jaren, maar lang niet zoveel als
tijdens de massale invasie van 2009 toen ze in meer dan 8 op de 10
tuinen werden gezien.
9.
De Kleine vos was 20 jaar geleden zeer algemeen, maar was bij
het begin van de tuinvlindertellingen in veel streken afwezig (in
minder dan 1 tuin op 10 gezien. De reden is mogelijk een ziekte of
een parasiet. Deze soort herstelde zich, de laatste 3 jaar nemen de
aantallen telkens toe, en dit jaar werd hij in 4 op 10 Vlaamse tuinen
gezien. In West-Vlaanderen lagen de aantallen het hoogst, in
Antwerpen het laagst.
10. Bonte zandoogjes waren er aanzienlijk minder dan vorig jaar.
Toch blijft deze soort in 1 op 3 van de Vlaamse tuinen aanwezig.
Opmerkelijk, want vroeger was deze vlinder beperkt tot
bosgebieden. Hij paste zich dus aan aan ons veranderende
landschap. Evolutie in actie dus. Opmerkelijk, de aantallen liggen het
laagst in Limburg, nochtans voor veel andere vlindersoorten de beste
provincie.
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11. De vroeger zo talrijke Citroenvlinder vertoonde net als de
Kleine vos een enorme crash rond 2007-2010, vermoedelijk door een
aantal heel zachte winters. Sinds 2011 neemt hij opnieuw elk jaar
toe, wel voornamelijk in de provincies Limburg (in 6 op de 10
tuinen!), Antwerpen (meer dan de helft van de tuinen), en ook in
Vlaams-Brabant. Daar komt hij opnieuw in 3 op de 10 tuinen voor. In
Oost- en West-Vlaanderen raakt hij nog niet van de grond en wordt
hij slechts in respectievelijk 14 en 18% van de tuinen gezien.
12. Ook de Gehakkelde aurelia kende een goed jaar. Door het
warme weer vloog hij wel 2 weken vroeger dan normaal, waardoor
de piekperiode tijdens het vlindertelweekend al voorbij was. Uit het
aantal meldingen dat we eerder op het jaar kregen, blijkt echter dat
hij een heel goed jaar kende.
13. Het Landkaartje kende een zeer goed jaar en had zijn hoogste
score sinds de start van de Tuinvlindertellingen. Hij wordt nu in 1 op
4 Vlaamse tuinen gezien, waar dat in 2007 nog maar in 1 tuin op 20
was.
14. Boomblauwtjes zitten in 1 tuin op 4. Het lijkt een goed jaar
voor dit blauwtje dat zijn eitjes ook kan leggen op tuinplanten als
klimop, hulst of sporkenhout.
15. De Koninginnepage, onze grootste inheemse dagvlinder kent
ook grote aantalsschommelingen. Na 2 mindere jaren, wordt hij dit
jaar weer talrijker gemeld, in Vlaams-Brabant en Limburg zelfs in 1
tuin op 3. In de andere provincies ligt dat rond de 10% van de tuinen.
16. Icarusblauwtjes waren vroeger steeds heel algemene
graslandvlinders. De aantallen gaan echter steeds achteruit en ze
worden nu nog maar in 1 op 60 tuinen gezien.
17. Het Klein geaderd witje wordt vermoedelijk wat onderschat,
omdat tijdens het vliegen de zwarte vleugeladers niet goed zichtbaar
zijn, waardoor ze verkeerdelijk voor Klein koolwitje worden aanzien.
Daarom tellen we de witjes samen (zie bij 3)
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18. Koevinkjes blijven zeldzaam in onze tuinen. Enkel in Limburg
worden ze frequent gezien, maar ook daar maar in 1 tuin op 10.
19. De Kolibrievlinder is een trekvlinder die normaal in warme
jaren talrijker is. Toch werd deze in 2013 niet zo heel vaak gemeld.
Hij werd vooral in Limburg regelmatig gezien.
20. De Kleine vuurvlinder heeft meerdere generaties. De
tuinvlindertelling viel dit jaar net tussen 2 generaties in, waardoor de
aantallen lager waren dan anders. Dit is niet noodzakelijk een slecht
teken.
Bijzondere meldingen
Naast de 20 soorten uit de lijst van de tuinvlindertelling, konden
mensen ook andere vlinders melden.
De meest opvallende soort dit jaar was de Oranje luzernevlinder.
Deze oranje-gele trekvlinder uit Zuid-Europa kan bij aanhoudend
warm weer onze streken bereiken en was dit jaar heel talrijk. Overal
in Vlaanderen kon hij worden gezien.
Ook hele zeldzame soorten dagvlinders werden gemeld, bv. veel
meldingen van Keizersmantel (een bossoort die door het warme
weer enorm ging zwerven) en meerdere waarnemingen van
Heivlinder, Kleine ijsvogelvlinder, Kaasjeskruiddikkopje en
Argusvlinder. Het Bleek blauwtje is de meest zeldzame soort die
gemeld werd, dit is geen standvlinder in Vlaanderen, maar door het
warme weer konden wel meerdere exemplaren tot bij ons vliegen.
Het is nog afwachten of ze zich hier ook succesvol kan voortplanten.
Bij de overdag vliegende nachtvlinders werd naast het Gamma-uiltje
ook het Muntvlindertje heel talrijk gemeld. Dat is een piepklein paars
motje met gele vlekken, dat vaak op tuinkruiden als Munt en
Oregano zit. Opvallend is de blijvende uitbreiding van de Spaanse
vlag. Dat is een opvallend zwart wit gestreepte nachtvlinder met
rode achtervleugels. Het is een nieuwkomer, die vroeger heel
zeldzaam was, maar recent zeer sterk uitbreidde. In het centrum van
het land is het nu een algemene soort geworden en ook in Limburg
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breidt hij uit. De Glasvleugelpijlstaart, een nachtvlinder die net als de
kolibrievlinder in de lucht kan blijven stilhangen voor bloemen, werd
ook uitzonderlijk veel gezien.
Top 10 in Vlaanderen
#
Soort
% tuinen vlinders
1. Dagpauwoog
75%
36763
2. Klein koolwitje
67%
17934
3. Gamma-uil
59%
50417
4. Atalanta
52%
10865
5. Groot koolwitje
48%
10957
6. Kleine vos
42%
7837
7. Gehakkelde aurelia 38%
5671
8. Distelvlinder
35%
8523
9. Oranje zandoogje
35%
16866
10. Citroenvlinder
33%
6134

gemiddeld
6,4 ex.
3,5 ex.
11,0 ex.
2,7 ex.
3,0 ex.
2,4 ex.
1,9 ex.
3,2 ex.
6,3 ex.
2,4 ex.

Top 10 in Antwerpen
Soort
1. Dagpauwoog
2. Klein koolwitje
3. Gamma-uil
4. Citroenvlinder
5. Atalanta
6. Groot koolwitje
7. Gehakkelde aurelia
8. Kleine vos
9. Boomblauwtje
10. Bont zandoogje

% tuinen
69%
64%
60%
56%
48%
46%
39%
36%
32%
31%
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#
vlinders
6810
3833
12310
2718
2002
2455
1458
1405
1056
1527

gemiddeld
5,1 ex.
3,1 ex.
10,5 ex.
2,5 ex.
2,1 ex.
2,8 ex.
1,9 ex.
2,0 ex.
1,7 ex.
2,6 ex.
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Top 10 in Essen
#
vlinders
87
106
384
70
52
46
34
123
53
46

gemiddeld
3,0 ex.
3,8 ex.
14,8 ex.
3,2 ex.
2,5 ex.
2,2 ex.
1,7 ex.
6,5 ex.
2,8 ex.
2,9 ex.

#
Soort
% tuinen vlinders
1. Citroenvlinder
70%
64
2. Dagpauwoog
65%
92
3. Klein koolwitje
65%
73
4. Gamma-uil
55%
210
5. Bont zandoogje
48%
57
6. Oranje zandoogje
45%
70
7. Groot koolwitje
45%
31
8. Atalanta
45%
23
9. Kleine vos
40%
42
10. Gehakkelde aurelia 30%
15

gemiddeld
2,3 ex.
3,5 ex.
2,8 ex.
9,5 ex.
3,0 ex.
3,9 ex.
1,7 ex.
1,3 ex.
2,6 ex.
1,3 ex.

Soort
1. Citroenvlinder
2. Dagpauwoog
3. Gamma-uil
4. Klein koolwitje
5. Kleine vos
6. Groot koolwitje
7. Boomblauwtje
8. Oranje zandoogje
9. Bont zandoogje
10. Landkaartje

% tuinen
76%
74%
68%
58%
55%
55%
53%
50%
50%
42%

Aantal tellers :
Aantal vlinders :

38
1131

Top 10 in Kalmthout

Aantal tellers :
Aantal vlinders :

40
790
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Besluit
Dat vlinders nog steeds populair zijn wordt met deze
tuinvlindertelling nogmaals bewezen. Uiteraard zijn het schitterende
insecten die de nodige aandacht verdienen. Alleen jammer dat niet
iedereen daarvan overtuigd is. De afname van heel wat soorten heeft
vooral te maken met het ‘ongeschikt’ worden van onze
leefomgeving. Dat schaalvergroting en overvloedig gebruik van
sproeistoffen een nefaste invloed hebben op de vlinderfauna is geen
recent nieuws meer. Het is al veel langer geweten.
Ondertussen is het nieuwe boek “Dagvlinders in Vlaanderen”
verschenen. In dit standaardwerk over de Vlaamse vlinders werden
alle gegevens van de afgelopen jaren verzameld, verwerkt en van
commentaar voorzien. Hierin luiden de auteurs nogmaals de
alarmbel.
Of die bel bij de Vlaamse, provinciale of gemeentelijke overheden
gehoord wordt, is niet duidelijk. Of die alarmbel bij land- en
tuinbouworganisaties enige weerklank vindt, weet ik niet. En of die
alarmerende berichten de meerderheid van de man of vrouw in de
straat enigszins raakt, is mij een raadsel.
De grote aantallen vlinders die ik persoonlijk mocht waarnemen in
2013 houden bij mij al zeker de hoop op beterschap levendig.
Joris Pinseel

Keizersmantel
Essen-Centrum
© Wim De Bock
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Het dal van de Kleine AA
Ik heb getwijfeld, misschien is het fout maar ik heb van de tweede a
toch ook maar een hoofdletter gemaakt. Kwestie van die Kleine Aa in
de geest van velen wat groter te laten oplichten. Het leek me niet
overbodig.
“Het dal van de Kleine Aa” is natuur in de buurt. Wie dat niet weet
moet maar eens terugbladeren in de Korhaan. Om het u gemakkelijk
te maken heb ik heb dat tot 2002 voor u gedaan. In nr.4 van dat jaar
verslaat Jos Jacobs een namiddagwandeling op 28 juli in het beekdal
van de Kleine Aa - het beluisteren van de sapstroom in bomen met
behulp van een stethoscoop op de kop getikt door René Peeters
inbegrepen. Het verslag begint met: ´Ondanks de schroeiende hitte
toch enkele liefhebbers om deze wandeling mee te doen´. ´Weinig
vogels, maar veel vlinders en bloemen´ luidt het besluit.
Ondanks de hitte, zegt Jos. En ondanks dat rond die tijd van het jaar
een beetje Essenaar die zich respecteert minstens in Catapulco op
een terras de natuur zit te bewonderen dacht ik. Of anders in
Katmandoe.
Sindsdien zijn er af en aan zomerwandelingen geweest in het dal. In
het Noorden vanaf Essen tot de grens, meer zuidwaarts tot Wildert.
En vanaf 2010 bracht gids Leo Juffermans er regelmaat in met
voormiddagwandelingen. Dit jaar is er zelfs nog een in oktober.
Voor de zuidkantwandeling bij het Rose Grononpad zaten de
liefhebbers van Essen op 28 juli blijkbaar weer grotendeels in
Katmandoe. Gelukkig maar dat er geïnteresseerden van verre
toestroomden, tot van Wuustwezel toe. Hoewel ze of misschien
omdat ze in Wuustwezel ook een Kleine Aa hebben. Bovendien
hebben ze daar ook een Grote Aa. De twee vervoegen elkaar in de
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Weerijs. En die Weerijs loopt naar de Maas. Zo leert een mens weer
wat bij.
En verder? In de berm bloeiden, mede met dank aan John, rode
kattenstaart en gele ganzenvoet en witte moerasspirea, en... en...
Aan de kant stond sporkenhout (peggenhout, vuilboom) met
onooglijk kleine bloempjes, groene bessen, rode bessen en zwarte
bessen, zusterlijk naast elkaar. Daar doorheen vloog een landkaartje,
een boomblauwtje, een enkel witje, en bonte en bruine en vooral
oranje zandoogjes. Beschut tegen de wind zaten bij de brug over een
bijna volle Aa diep in het riet dicht bijeen een vijftiental
weidebeekjuffers. Een groene specht lachte achter het groen; vier
wilde eenden zwommen weg op de Kleine Aa en een alerte bruine
kop stak boven het gras aan de kant uit. Een buizerd riep. Op de door
recent groeizaam vochtig en winderig weer platgestreken en met
lange zijden haren bloeiende maïs zat een atalanta te zonnen. Alles
samen een wandeling zonder gloeiende hitte met enkele liefhebbers.
Weinig vogels, maar veel vlinders en bloemen, kunnen we besluiten.
Bijna alsof de tijd 11 jaar stilgestaan heeft, dacht ik. De rustige goede
oude tijd waar wandelen nog genieten was in plaats van jachtig
rennen.
Verslag: Koen Verschoore
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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

Kapellensteenweg 19
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.60.67
Of
Tel. 03/666.80.03
info@tpannenhuis.be
http://tpannenhuis.be

De Korhaan nr. 4 / oktober 2013

Aerden Tuinmachines BVBA
Huybergsebaan 78
2910 Essen
Tel. 03/667.36.35
aerden.tuinmachines@skynet.be

Pagina 34

Over (gewone) paddenstoelen
Vogelspotters en – tellers en –beschermers mogen van geluk
spreken. Zien ze dit jaar één paapje dan is dat één individu en is het
beestje dus zeldzaam. Zien ze op een wandeling 1300 brandganzen
op één wei dan zijn dat er misschien tussen de 1200 en de 1400, of
als ze zich laten meeslepen door hun enthousiasme tussen de 700 en
de 1200, maar in elk geval zijn brandganzen dan talrijk.
Heel anders met paddenstoelenspotters en –tellers en –
beschermers. Die weten nauwelijks waar ze aan toe zijn. Want een
paddenstoel is niet zoals gij en ik of zoals een paapje en een
brandgans, een paddenstoel is eerder als een appel of een peer.
De natuurliefhebber die zegt ´veel paddenstoelen dit jaar´ denkt
daarbij altijd aan het aantal appels en niet aan de bomen. Dat is
begrijpelijk want die boom, de zwamvlok zit bijna steeds verborgen
in de grond of in het hout en is voor een mens met gewoon zicht niet
te onderscheiden per soort. Zelfs de vruchten zijn met de gewone
zintuigen niet steeds goed uit elkaar te houden: mycologen – de
experts paddenstoelkundigen - gebruiken al lang een microscoop
om aan de hand van sporen het verschil tussen soorten te maken.
De laatste tientallen jaren begint echter hun geweten op te spelen.
Vooral in verband met beheer. Hebben we in onze honger naar
vruchten wel voldoende rekening gehouden met de bomen?, vragen
ze zich af.
In Natuur.focus van maart dit jaar brachten Wim Veraghtert en
Roosmarijn Steemans het punt onder de aandacht van de gewone
natuurliefhebber. Hun artikel richt zich op beter inzicht in verband
met natuurbeheer. Voor wie het gemist heeft pik ik er hier enkele
weetjes uit.
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Van de appelaar weten we nog wel wat de meester of de juffrouw er
ooit over zei. Die groeit uit een zaadje, een pit; die groeit en die
bloeit. Wordt een bloem bevrucht door stuifmeel van andere
appelboombloemen dan groeit de bloem met wat geluk uit tot een
appel waarin nieuwe zaden (pitten) rijpen. Een zaadje kan onder de
geschikte omstandigheden gaan ontkiemen, nieuwe cellen vormen
die elk eigen erfelijk materiaal van het zaadje in hun kern bevatten
en die samen een nieuwe boom kunnen vormen. Het wordt een
andere boom maar een die voldoende gelijkt op de ouderbomen om
hem nog steeds een appelaar te noemen.
Bij sporen uit paddenstoelen gebeurt ongeveer hetzelfde. Zijn de
omstandigheden goed dan kiemen sporen en groeien ondergronds of
onderhouts uit tot wat we ditmaal een zwamvlok noemen. De
zwamvlok bestaat zoals onze appelaar uit cellen met een kern waarin
het erfelijk materiaal zit. Om vruchten (paddenstoelen) te vormen
moeten twee verschillende kernen versmelten. Bijna steeds moeten
daartoe twee zwamvlokken met elkaar vergroeien. Ze vormen dan
een ´volwaardige´ zwamvlok dit is een zwamvlok met cellen met
meer dan een kern Waar kernen met elkaar versmelten groeit de
zwamvlok uit tot een paddenstoel waarin zaad rijpt met herverdeeld
erfelijk materiaal; nieuwe sporen. Nieuwe sporen en nogal wat. De
gewone geschubde inktzwam die iedereen wel al eens heeft zien
staan verinkten lost 100 miljoen sporen in de lucht per uur. Van het
waaiertje dat ruig vuilwit schelpvormig zwammetje op hout waarvan
de plaatjessnede ingesneden is, en dat wereldwijd verspreid is zijn 18
sporen gemiddeld van elke vierkante meter landelijk land
aangetoond. Ze zijn er gekomen vooral verbreid door de wind. Van
de dennenmoorder, nog zo´n bekende uit de Essense bossen,
werden sporen op 300 kilometer van de moedervruchten
waargenomen. Maar sporen zijn niet alle zo´n wilde reizigers. Van
het rodekoolzwammetje te vinden langs menig bos- en heidepad
weet men dat paddenstoelen die meer dan 1 meter van elkaar
afstaan zeer waarschiijnlijk afkomstig zijn van verschillende
zwamvlokken. Een zwamvlok van de soort is nooit langer dan 2
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meter. Op 12 september 2004 hield (volgens mijn verre van altijd
betrouwbare krant) een honingzwam bij de Ofenpas in Zwitserland
het Europees record van grootte van een zwamvlok: 800 bij 500
meter. Ze was dan ook duizend jaar oud meldt de krant.
Zwammenzaad komt overal voor meent menig mycoloog of er
zwamvlokken uit ontstaan, laat staan paddenstoelen hangt af van de
omstandigheden. Die voeren de selectie door.
Welke die omstandigheden zijn en hoe ze inwerken daar weten we
nog zo weinig van zuchten Veraghtert-Steemans ootmoedig. Ze zijn
dan ook biologen met ervaring en geen breinologen.
Koen Verschoore
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Vrijwilligers beheren Stappersven en De Nol
Dankzij de inzet van vrijwilligers is het mogelijk om grote natuurgebieden
op een vrij goedkope wijze te beheren, te onderhouden en te behouden.
Naast de maandelijkse beheerswerken (telkens de eerste zaterdag van de
maanden september tot maart), waaraan een tiental natuurliefhebbers
deelnemen, zijn ook groepen uit de bedrijfswereld actief.

Via Time4Society : bedrijfsvrijwilligerswerk ALS teambuilding hebben
we de laatste jaren al heel wat groepen mogen begeleiden die ons
komen helpen met het terreinwerk. In hoofdzaak werken deze
vrijwilligers met takkenscharen en handzaagjes.
Als begeleider heeft conservator René Peeters zich vooral toegelegd
op het vrijmaken van grachten. De overhangende takken
belemmeren de waterafvoer waardoor er bij overvloedige regenval
wel eens problemen kunnen ontstaan bij de waterhuishouding.
Het onderhoud van 10 km grachten is volgende winter prioritair.
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Voor onze pr is het heel nuttig dat we het Boshuisje gebruiken om de
groepen te ontvangen. Het grasland rond het boshuisje zal wel een
paar keer per jaar moeten gemaaid worden om het te verschralen
want de brandnetels rukken op.
‘s Middags nemen we een picknick op het terrein ofwel bezoeken we
een bistro in de omgeving … dit naar gelang de vraag van de groep.
Opvallend met hoeveel enthousiasme er gewerkt wordt. Mensen uit
de deelnemende bedrijven genieten er van om in groep met collega’s
nu eens handenarbeid te doen i.p.v. kantoorwerk.
Als begeleider zorgt René voor de coördinatie. Als afsluiting van de
werkdag wordt telkens een wandeling aangeboden waarbij uitleg
over ons domein wordt gegeven. Beheerswerken worden toegelicht,
evenals de toekomstvisie, de rijkdom van het historisch landschap en
de waarde voor fauna en flora. Bij een evaluatiegesprek kan iedere
deelnemer zijn/haar indrukken weergeven.
Een meer dan geslaagd initiatief dat onze afdeling ook de volgende
jaren verder wil ondersteunen. Wie als werknemer van een bedrijf of
school ook zo’n interessante dag wil meemaken neemt best contact
op
met
http://www.time4society.com/tijdgeven/nl.
of
info@time4society.com of bel op het nummer 015/28.54.09.
Time4Society vzw
Jef Denijnplein 14
2800 Mechelen
Joris Pinseel
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Dit jaar konden we echt genieten van een schitterende zomer. De zon klopte
overuren en dit deed menig vogelkijker op pad gaan om te zoeken naar
vogels in de verschillende natuurgebieden van de streek. Ondanks dat het in
de zomer altijd wat rustiger is, werden toch een aantal speciale
waarnemingen verricht. De droge zomer zorgde voor slikranden bij een
aantal heidevennen. Die oefenden een grote aantrekkingskracht uit op
steltlopers. Dit en nog veel meer kan je lezen in onderstaand overzicht.

Bijzondere waarnemingen in Essen en Kalmthout
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) was een talrijke gast op diverse
vennen en plassen in de regio. Op een aantal plaatsen in de streek
werden enkele broedgevallen geregistreerd. Het Stappersven was
traditiegetrouw weer de beste plaats om Geoorde Futen (Podiceps
nigricollis) waar te nemen. Hier waren tot max. 30 exn. aanwezig.
Op 7 juli vloog er een Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra) over
Kalmthout-Centrum. Heel de zomer werden er geregeld 1 tot 2
Lepelaars (Platalea leucorodia) waargenomen in de Maatjes.
Grauwe Ganzen (Anser anser) waren heel de zomer aanwezig in de
Maatjes en de Kalmthoutse Heide.
Opmerkelijk waren de waarnemingen van Smient (Anas penopele).
Op 14 juni, 2 en 17 juli werden telkens enkele exn. genoteerd op het
Stappersven. Wintertaling (Anas crecca) was heel de zomer nog
aanwezig in de regio, de meeste waarnemingen gebeurden op het
Stappersven. Hier verbleven nog tot max 60 exn. Opmerkelijk was de
waarneming van een mannetje Krooneend (Netta rufina) dat op 7
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juli op het Stappersven zat. Tafeleenden (Aythya ferina) werden nog
in zeer kleine aantallen gemeld. Zo goed als alle waarnemingen
werden verricht op het Stappersven. Brilduikers (Bucephala
clangula) waren heel de zomer aanwezig in de Kalmthoutse Heide.
Deze soort werd vooral waargenomen op de Putse Moer, de
Biezenkuilen en het Stappersven.
Wespendieven (Pernis apivorus) werden in deze periode op diverse
plaatsen in de regio pleisterend of overvliegend waargenomen. De
meeste waarnemingen kwamen van de Kalmthoutse Heide. Op 30
juli was een Slangenarend (Circaetus gallicus) aanwezig bij de
heidevlakte achter de Drielingvennen in de Kalmthoutse Heide.
Geregeld werden jagende Bruine Kiekendieven (Circus aeruginosus)
waargenomen in de Kalmthoutse Heide en de Maatjes. De eerste
Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) vloog op 14 aug. rond in de
Kalmthoutse Heide. Een voor het voorjaar erg late Visarend (Pandion
haliaetus) vloog op 7 juni nog over de Drielingvennen in de
Kalmthoutse Heide. In augustus werd af en toe een overvliegend of
pleisterend ex. waargenomen in de Kalmthoutse Heide. Slechtvalk
(Falco peregrinus) was ook nu weer bijna dagelijks te zien in de regio.
De meeste waarnemingen kwamen van de Kalmthoutse Heide en de
Maatjes.
Kleine groepjes Patrijzen (Perdix perdix) werden af en toe
waargenomen op een aantal weilanden. In de Wezelse Hei werd een
mooi groepje van 14 exn. waargenomen. In het weilandcomplex van
de Maatjes en de Wezelse Hei werden slechts enkele Kwartels
(Coturnix coturnix) gehoord. Ook op Essen-Hoek riepen begin aug.
enkele exn.
Op 8 juni was Steltkluut (Himantopus himantopus) aanwezig op
enkele natte weilanden van de Steertse Heide in de Kalmthoutse
Heide.
Kleine Plevieren (Charadrius dubius) waren de hele zomer aanwezig,
de meeste waarnemingen werden verricht bij het Stappersven. Hier
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vond ook een broedgeval plaats. Hier was op 6 juni en 19 aug. ook
een Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) aanwezig.
Eind aug. werd op de slikranden van het Stappersven een Bonte
Strandloper (Calidris alpina) opgemerkt. In dezelfde periode was er
daar ook een Kemphaan (Philomachus pugnax). Deze soort is de
laatste jaren maar een zeer schaarse doortrekker geworden in de
regio.
Leuk was de waarneming van 2 Bokjes (Lymnocryptes minimus) in de
Nol te Essen-Wildert op 31 augustus.
Deze zomer werden nog maar slechts enkele Grutto’s (Limosa
limosa) waargenomen in de Maatjes. Ook bij het Stappersven
werden enkele exn. gemeld. Het laatste ex. was hier aanwezig op 17
aug. De eerste Regenwulpen (Numenius phaeopus) trokken vanaf
eind juni door de regio. Op 7 juni vlogen nog 2 late voorjaarstrekkers
over het Klein Schietveld.
In aug. pleisterden er enkele Zwarte Ruiters (Tringa erythropus) bij
het Stappersven. Groenpootruiter (Tringa nebularia) was een vrij
regelmatige doortrekker. Witgatjes (Tringa ochropus) waren zeer
regelmatig aan te treffen in de regio. Bosruiter (Tringa glareola) was
ook vrij geregeld aanwezig in de regio. De meeste exn. zaten net
zoals de andere steltlopers, op het Stappersven.
Zwartkopmeeuwen (Ichthyaetus melanocephalus) waren in juni en
juli nog regelmatig te zien op de weilanden. Er pleisterden
gedurende deze maanden regelmatig groepjes met een in totaal
enkele honderden exn. Op 8 augustus foerageerde een juveniele
Zwarte Stern (Chlidonias niger) bij het Stappersven in de
Kalmthoutse Heide.
Op 9 juni en 28 augustus werd een Oehoe (Bubo bubo)
waargenomen in de Kalmthoutse Heide. Tijdens deze zomer werden
er verschillende Ransuilen (Asio otus) waargenomen, vooral in de
natuurgebieden. Er werden ook enkele broedgevallen opgetekend.
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Vanaf half aug. pleisterde er vrij geregeld een Draaihals (Jynx
torquilla) in de Kalmthoutse Heide en waren er verschillende
ringvangsten. Op 16 juli werd er een Middelste Bonte Specht
(Dendrocopos minor) opgemerkt in Wuustwezel en eind aug. werd
ook een ex. waargenomen in de Kalmthoutse Heide.
In Essen waren begin juli 2 zangposten aanwezig van Zomertortel
(Streptopelia turtur).
Erg leuk was de ontdekking van een kolonie Oeverzwaluwen (Riparia
ripariai) te Essen-Hoek. Op 19 juni werden 15 holen geteld. Op 29
juni werd er waargenomen dat in de meeste holen de jongen
gevoederd werden. Op 25 juli waren nog 3 holen bezet. In augustus
werden opnieuw 4 holen bezet, dit doet vermoeden dat dit om een
2de broedsel gaat.
In de Kalmthoutse Heide werd geregeld een zangpost vastgesteld van
Wielewaal (Oriolus oriolus). Op 5 juli was ook een zingend ex.
aanwezig in een tuin in Kalmthout-Centrum!
Vanaf begin aug. trokken de eerste Paapjes (Saxicola rubetra) door
de regio, nadien werd deze soort geregeld opgemerkt. De eerste
Tapuit (Oenanthe oenanthe) voor het najaar zat op half aug. in de
Kalmthoutse Heide. In juni werd een geregeld een zingende Snor
(Locustellalus cinioides) waargenomen in de Maatjes. Op 8 juni
waren hier zelfs 3 zangposten aanwezig!.
Heel de zomer waren er regelmatig groepjes Kruisbek (Loxia
curvirostra) te zien in de regio. De meeste waarnemingen kwamen
van het Klein Schietveld en de Kalmthoutse Heide. Deze zomer waren
er ook weer verschillende meldingen van Appelvink (Coccothraustes
coccothraustes), wat resulteerde in een aantal broedgevallen.
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Enkele opmerkelijke waarnemingen van
het Groot Schietveld.
In juni en juli werd af en toe een Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra)
waargenomen. Vanaf eind augustus was hier dagelijks een juveniel
ex. te zien. Ook leuk was de Purperreiger (Ardea purpurea) die op 6
en 7 juli in dit gebied pleisterde. Opmerkelijk was een eerstejaars
Kwak (Nycticorax nycticorax) die op 9 en 10 aug. aanwezig was. Ook
op 27 aug. werd waarschijnlijk hetzelfde ex. nog waargenomen.
Op 17 augustus trok een overvliegende Rode Wouw (Milvus milvus)
de aandacht.
Een zeer bijzondere waarneming was deze van een Griel (Burhinus
oedicnemus) die op 28 juni aanwezig was in het gebied. Op 24 en 25
aug. trokken resp. 1 en 2 Morinelplevieren (Charadrius morinellus)
over.
Een vrouwtje Grauwe Klauwier (Lanius collurio) was aanwezig op 6
juni.
Op 24 augustus werd daar ook nog een bijzondere ontdekking
gedaan van een Graszanger (Cisticola juncidis)
Tot zover dit overzicht. Een volledig overzicht vind je op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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Natuur.winkel wordt webshop
Op 16 september werd de nieuwe online winkel van Natuurpunt
gelanceerd. Deze nieuwe webwinkel zal een ruimer assortiment
aanbieden dan de huidige fysieke winkel in Mechelen, die eind 2013
haar deuren zal sluiten. De keuze voor een uitgebreide online winkel
past helemaal in de hedendaagse tendens van kopen via het
internet. Je kan er dag en nacht terecht voor het vertrouwde en zeer
ruime assortiment natuurproducten. Het boekenaanbod wordt fors
uitgebreid en er is een nieuwe productgroep nl. materiaal voor
natuurfotografie. Deze laatste rubriek zal, net zoals de rubriek met
excursiebenodigdheden, nog verder uitgewerkt worden.
Voor afdelingen en studiewerkgroepen is een heel nieuw luik
voorzien, waarmee zij allerlei werkingsmateriaal kunnen aankopen
verenigings-T-shirts / vlaggen / fluohesjes / wegwijzers en zoveel
meer. Afdelingen en studiewerkgroepen kunnen ook in de toekomst
pakketten bestellen om winkelproducten te verkopen op activiteiten.
Natuurpunt gaat de nieuwe webshop o.m. actief promoten via de
bezoekerscentra, op studiedagen, congressen, beurzen, enz. Men is
ervan overtuigd dat zo een grote stap vooruit kan gezet worden in
aanbod en dienstverlening naar de leden van Natuurpunt.
In de loop van het
najaar
zal
de
huidige winkel in
Mechelen nog een
uitverkoop-actie
opzetten.
Via de site van Natuurpunt kun je daar meer over te weten komen.
De Korhaan nr. 4 / oktober 2013

Pagina 45

Assortiment nieuwe Natuurpunt webshop
De online Natuurpuntwinkel is de plek waar je alles rond
natuurbehoudsproducten kan vinden. In de vernieuwde webwinkel
werd het gamma aanzienlijk uitgebreid. Volgende productgroepen
komen er uitgebreid aan bod:
• Een zeer ruim aanbod natuurboeken
Veldgidsen, zoekkaarten, determinatietabellen en naslagwerken voor
binnen- en buitenland. Meer dan 6500 titels zijn beschikbaar. De
betere Engelstalige, Duitstalige en Franstalige werken worden
aangeboden.
• Optiek
Het aanbod bevat kijkers, telescopen, loepjes, draagtassen en
statieven. We bieden een ruime keuze voor de beginners en de
gevorderden. Verschillende merken zijn opgenomen zoals Bynnex,
Kite, Swarovski, Zeiss en Leica. Nieuw is de opname van materiaal
voor Natuurfotografie.
• Excursiematerialen
Vlindernetjes,
loeppotjes,
bat-detectors
en
andere
excursiematerialen zoals schuiltentjes.
• Cadeaus
In deze rubriek kan je terecht voor originele geschenken zoals de
Natuurpunt-kalender, het Natuurpunt-wijnpakket, het Natuurpuntcosmeticapakket, wenskaarten, koffiemokken en cadeaubonnen.
• DVD en CD
Het beste aanbod aan CD’s met vogelgeluiden en natuurDVD’s.
• Een ruim aanbod voor de kinderen
Een gamma aan spelletjes, boeken en knuffels voor de jonge
natuurliefhebbers.
• Tuinproducten
Voer, nestkasten, voedertafels, … kan je zowel in de stad als op het
platteland meewerken aan meer natuur. Nieuw is dat deze
producten voortaan het Natuurpunt logo dragen.
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• Bloemen, vaste planten en zaden
Deze nieuwe categorie producten is uitermate geschikt om tuinen en
andere gebieden om te toveren tot dier vriendelijke omgevingen.
• Kledij
Met de Natuurpunt textiel collectie kan je voortaan stijlvol de natuur
in.
Kortingen in de Natuurpunt Webshop
Natuurpuntleden genieten 10% korting op de verkoopprijs op het
volledige aanbod via de online Natuurpunt winkel! Deze is van
toepassing van zodra men zich registreert op de webwinkel.
Bestellen
Online: www.natuurpunt.be/winkel
E-mail: winkel@natuurpunt.be
Telefoon: 015-43 16 88

De Graanhalm
Berkendreef 3
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.52.62

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal
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Alles voor huisdieren
Deelnemer Acties Natuurpunt

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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Wijfje Weidebeekjuffer – Kleine Aa
© Joris Pinseel

Mannetje Weidebeekjuffer – Kleine Aa
© Joris Pinseel

Primavera
Florist sinds 1981

Stationsstraat 45
2910 Essen
Tel. 03/667.54.55
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•

Joris Pinseel

Voorzitter
Schanker 12 (Essen: 03/667.57.97)

•

Kristof Vlietinck

Secretaris Noorderkempen
Kon. Astridlaan 4 (Kalmthout: 0497/54.17.21)

•

Herman Jacobs

Penningmeester Noorderkempen
Stationsstraat 68 bus A1 (Essen: 03/677.35.98)

•

René Peeters

Conservator ‘Stappersven’
Heikantstraat 3A (Essen: 03/297.42.82)

•

Hedwig Lauriks

Public Relations
Putsesteenweg 129A (Kalmthout: 03/666.63.68)

•

Chris Vander Sypt

Contactpersoon NAREKA
Kapellensteenweg 20 (Kalmthout: 03/666.48.03)

•

Igor Vandamme

Conservator ‘Lisseven’ & ‘Stappersven’
Max Temmermanlaan 52 (Kalmthout: 03/666.06.80)

•

Wouter Vanwesenbeeck

Vogelwerkgroep Noorderkempen
V. Van Mechelenlaan 15 (Kalmthout: 0474/43.33.48)

•

Jos Jacobs

Beheerteam ‘Stappersven’
Vossenboslaan 9 (Essen: 03/667.42.29)

Natuurpunt Noorderkempen
Werkingsgebied: Essen & Kalmthout
Lid worden
Lidgeld voor het hele gezin: €24 per jaar te storten op
rekeningnummer BE59 0000 4153 8026 met vermelding van naam en
adres. Je ontvangt dan zowel Natuur.blad als het plaatselijk tijdschrift
“De Korhaan”.
Bovendien krijg je korting bij aankopen in de Natuur.winkel en
andere winkelketens.
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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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