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Als je dit leest is de winter, of wat daarvoor moest doorgaan,
afgelopen … voorbij … één van de warmste ooit. We beleefden een
erg winderige winterperiode met veel regen, enkele zonnige dagen
en zéér zachte temperaturen. Terwijl Zuidwest-Engeland wekenlang
door overstromingen geteisterd werd, viel er in Oostenrijk en NoordItalië ongekende hoeveelheden sneeuw. Bretagne werd geteisterd
door zware stormen en Noord-Amerika kreunde onder ijskoude
temperaturen. In Australië was het bakken en braden met
bosbranden als gevolg. En maart is zonnig en zeer zacht gestart …
met 8 en 9 maart als de warmste ooit. Het klimaat blijft verbazen.
Wie nu nog beweren wil dat er niets aan de hand is, verblijft niet op
planeet Aarde. En toch ontbreekt het op internationaal vlak nog
steeds aan doortastende maatregelen om het tij alsnog proberen te
keren. Denk maar aan de laatste klimaatconferentie in Polen!
Economie wordt nog steeds belangrijker ingeschat dan ecologie! Dat
terwijl het één op het ander, mits overleg, kan worden afgestemd!
Gelukkig zien we hier in de Noorderkempen kleine tekenen van
veranderingen. In Kalmthout werd op 4 februari 2014 het ‘Charter
voor Biodiversiteit’ plechtig ondertekend. Hopelijk volgt Essen ook.
Daar is men ondertussen begonnen met de heraanplant van
laanbomen langs de N117 en N133. Positieve initiatieven die kunnen
bijdragen tot een mentaliteitsverandering.
Nu we toch in de regio zijn aanbeland, even naar de plaatselijke gang
van Natuurpunt.zaken kijken. De activiteiten van het jaarbegin lokten
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alvast een groot aantal natuurliefhebbers. De film “De Nieuwe
Wildernis” was een eerste voltreffer.
Onze ledenvergadering mogen we als zeer geslaagd herinneren.
De uitstappen naar de Antwerpse Haven en de Kalmthoutse Heide
waren erg interessant … doch nat. Nu staat het voorjaar voor de
deur. Een voorjaar waarin weer heel wat activiteiten gepland zijn. De
uitgebreide kalender kan je iets verder aantreffen en raadplegen.
In dit nummer brengen we opnieuw een aantal interessante artikels
over het grootste natuurreservaat uit onze regio. Er werden tijdens
deze zachte winter heel wat beheerswerken uitgevoerd; werken die
het uitzicht van het gebied Stappersven/Boterbergen voor de
volgende jaren zullen bepalen. Dat “De Korhaan” wel degelijk
gelezen wordt, kunnen we opmaken uit de reacties die we op de
redactie mochten ontvangen. Zowel de tekst van Igor als die van
Koen was voor enkele lezers de aanleiding om in de pen te kruipen …
letterlijk nog wel. Het is trouwens nog eens aangenaam om een
geschreven of getypte brief te ontvangen. We willen jullie de
lezersbrieven niet onthouden.
Graag wil ik hier de oproep
om een aantal medewerkers
M/V herhalen. Op bijgaande
poster
is
onze
meest
dringende vraag duidelijk
gesteld. We hopen op reactie.
En tenslotte vraag ik ook de
nodige aandacht voor onze
trouwe sponsors. Dankzij
deze bedrijven kunnen we de
uitgavekosten een beetje
drukken. Misschien eens aan
hen denken bij een volgende
aankoop.
Joris Pinseel
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6 april 2014

10u00

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

Natuurwandeling (12u00) Essen – Horendonk
Het voorjaar is een zeer geschikt moment om de omgeving van de
Kleine Aa te verkennen. De eerste voorjaarsbloemen staan in bloei:
speenkruid en bosanemoon zijn te vinden in de slootranden nabij de
beek. Misschien zorgen de weersomstandigheden voor iets moois.
Meebrengen:
verrekijker,
aangepaste
kledij,
wandelschoenen. Route is geschikt voor rolwagens.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.

@

stevige

Inlichtingen en gids: Leo Juffermans (03/667 67 92)
leo_juffermans@hotmail.com

13 april 2014
Natuurwandeling

Kalmthoutse Heide
“Vennenwandeling”

8u00
12u30 Parking Zuid, Verbindingsstraat, Kalmthout

Een voorjaarstocht in de Kalmthoutse Heide levert elke keer wel
mooie waarnemingen op. Een groot aantal broedvogels is al terug uit
het verre zuiden en de eenden zijn op hun mooist en laten zich
observeren op het Stappersven. In de duinen horen we wellicht
Boompieper of Boomleeuwerik.
Meebrengen:
verrekijker,
aangepaste
kledij,
wandelschoenen.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.


Inlichtingen en gids: René Nelen (03/667 33 83)
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1 mei 2014
Natuurwandeling

7u00

De Maatjes
“Ochtendwandeling”

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
10u00 Kalmthout-Nieuwmoer

Een voorjaarsochtendwandeling in De Maatjes is een echte
belevenis. Enkele rietvogels zijn al terug in hun broedgebied en ook
hier laten de mannetjes zich duidelijk horen. In de stilte van het
landschap zijn ze goed waar te nemen; sommigen zelfs op het topje
van een rietstengel. Met wat geduld krijg je veel te zien en te horen.
Meebrengen:
verrekijker,
aangepaste
kledij,
wandelschoenen.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.

@

stevige

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

4 mei 2014
Natuurwandeling

6u00
8u30

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

Wie zich door de vogels wil laten verrassen is op post. Vroeg uit de
veren dus om te genieten van de rust in de natuur; enkel doorbroken
door het gezang van vogels. Boomleeuwerik, Boompieper, Tjiftjaf en
Fitis zijn al vroeg wakker en genieten van het ochtendgloren. Jij ook?
Meebrengen:
verrekijker,
aangepaste
kledij,
wandelschoenen.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.

@

Inlichtingen en gids: Jos Jacobs (03/667 42 29)
jos-jacobs@scarlet.be
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11 mei 2014
Uitstap

7u30

Molenplaat
“Natuurwandeling”

Parking Heuvelhal, Kapelstraat
12u30 Essen-Centrum

De “Molenplaat” nabij Bergen-op-Zoom is deze tijd van het jaar meer
dan het bezoeken waard. Tal van steltlopers, eenden, ganzen en
roofvogels zijn er te bewonderen. Het wijdse landschap biedt mooie
vergezichten. De moeite!
Meebrengen:
verrekijker,
aangepaste
kledij,
wandelschoenen.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.

@

stevige

Inlichtingen & gids: Paul Snels (03/667 48 66)
snels.paul@gmail.com

23 mei 2014
Natuurwandeling

19u00

De Maatjes
“Avondwandeling”

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
22u30 Kalmthout-Nieuwmoer

Een voorjaarsavondwandeling in De Maatjes kan een schitterend
vervolg zijn op de ochtendwandeling van enige weken geleden. Bij
mooi weer zijn nog tal van vogels actief en een aantal steltlopers
komen hun slaapplaats opzoeken in het gebied. Scholekster, Grutto,
Wulp, Kievit zijn zeker te zien. Misschien een jagende kiekendief!
Meebrengen:
verrekijker,
aangepaste
kledij,
wandelschoenen.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.

@

Inlichtingen en gids: Frans Van Dyck
frans@vandyck.info
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6 juni 2014

21u00

Kalmthoutse Heide
"Avondwandeling"
Parking De Vroente, Putsesteenweg,

Natuurwandeling (23u30) Kalmthout
Na zonsondergang wordt een totaal andere groep dieren actief in het
reservaat. Nachtzwaluw, ransuil, rugstreeppad, nachtvlinders en
andere nachtbrakers nemen de plaats in van dagactieve soorten.
Geheimzinnige geluiden vullen de avondlucht. Een avondtocht kan je
enkele mooie verrassingen opleveren. Nieuwsgierig? Kom dan zeker
deelnemen. Deze wandeling geeft je een andere kijk op de natuur.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en laarzen bij
regenweer. Muggenmelk kan nuttig zijn.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids voor 3 juni.


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

8 juni 2014

10u00

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

Natuurwandeling (12u00) Essen – Horendonk
Gewandeld wordt aan de rechteroever van de Kleine Aa. We gaan
een grintpad op en maken vandaar een ronding via Steenpaal en
Postbaan langs Schanker en vandaar nemen we het fietspad pal langs
het riviertje. Tijdens de wandeling wordt enige keren stilgestaan en
met een licht natuureducatieve tint gesproken over het geen
onderweg langs het pad te zien is. We hopen ook een afspraak te
kunnen maken met de vissenkenner Kristof om van nabij kennis te
maken met de in het riviertje aanwezige vis.
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)
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8 juni 2014

12u30

Kraaijenberg
“Natuurwandeling”
Parking Heuvelhal, Kapelstraat,

Natuurwandeling (17u30) Essen-Centrum
Dit natuurreservaat is eigendom van het Brabants Landschap en telt,
samen met het Domein Mattemburgh, 2286 ha. Een schitterend
gebied. We parkeren op de parking langs de Fianestraat (omstreeks
13.00 u.) en maken de lange wandeling met aandacht voor ‘natuur’.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en laarzen bij
regenweer. Een versnapering en drank kan van pas komen.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids voor 5 juni.

@

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

9 juni 2014
Natuurwandeling

13u00

De Groote Meer
“Natuurgenieten”

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

Voor de 51ste keer gidst René ons doorheen dit schitterend gebied.
We wandelen door de bossen en langs de nieuw ontstane biotopen.
Uiteraard ontbreekt de Groote Meer niet op het programma … meer
dan de moeite waard. Hopelijk staat er voldoende water!
Meebrengen: verrekijker en/of telescoop, aangepaste kledij en
laarzen bij regenweer. Muggenmelk kan nuttig zijn.
Deelname: €5

@

Inlichtingen: Joris Pinseel (03/667.57.97)
Gids: René Nelen
joris.pinseel@fulladsl.be
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20 juni 2014

22u00

12de Noorderkempen
Nachtvlindernacht

Huize Maria Rubbens
(1u30) Heikantlaan 17 te Essen-Heikant

Determinatieavond

We proberen een zicht te krijgen op de aanwezige soorten in deze
tuin. Na het succes van de afgelopen jaren hopen we weer op een
mooie opkomst. Bij mooi weer is succes verzekerd!
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

28 juni 2014
Beheerswerken

Beheerswerk Spijkerbroekje
“Maaibeheer”

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

Natuurgebieden moeten op regelmatige momenten even onder
handen genomen worden. 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 juli 2014

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerswerken - maaien”

Parking Zuid, Verbindingsstraat,
(15u30) Kalmthout


@

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

21u30

Huize Van Hooydonk-Cox,
(1u00) J. Tilborghsstraat 92 – Nieuwmoer

Determinatieavond

@

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

25 juli 2014

21u30

14de Noorderkempen
Nachtvlindernacht

’t Nieuw Begin,
(1u00) Herdersbaan 3 te Essen-Wildert

Determinatieavond

@

13de Noorderkempen
Nachtvlindernacht

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

2 augustus 2014

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerswerken - maaien”

Parking Zuid, Verbindingsstraat,
(15u30) Kalmthout


@

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

15de Noorderkempen
Nachtvlindernacht

8 augustus 2014

21u30

Determinatieavond

Huize Nelen-Janssens
(1u00) Verbindingsstraat 4 te Essen-Hoek


@

Inlichtingen: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)
joris.pinseel@fulladsl.be
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Heerlijke belegde broodjes
Kapellensteenweg 19
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.60.67
Of
Tel. 03/666.80.03
info@tpannenhuis.be
http://tpannenhuis.be

Gebr. Van Hooydonck
Tegels
Handelsstraat 29 - 2910 Essen
Tel. 03/667.20.47
gebr.vanhooydonck@skynet.be
Openingsuren:
maandag enkel op afspraak
di-do-vr van 8.30 tot 12.00
van 13.00 tot 16.30
woe van 8.30 tot 12.00
zat van 9.00 tot 12.30
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Korstmossen … een wereld apart
Eind 2013 organiseerde Natuurpunt Noorderkempen voor de eerste keer
een cursus over “Mossen en Korstmossen”. Een voltreffer, want niet minder
dan 28 natuurliefhebbers hadden zich ingeschreven. Al snel bleek dat de
Korstmossen, omwille van hun schitterende kleuren, uitzonderlijke vormen
en groeiplaatsen veel interesse genoten. Bijgaand artikel hoopt bij te
dragen tot het beter begrijpen, opbouwen van kennis en interesse voor deze
groep bijzondere planten.

Het verschijnsel symbiose is 450 miljoen jaar geleden ontstaan toen
organismen het land gingen veroveren! In moerassen leefden
soorten van het geslacht Rhynia, een soort primitieve oerplant. Ze
moesten beletten dat hun bovengrondse delen uitdroogden. Uit
onderzoek van fossielen van deze planten blijkt dat ze geen wortels
maar rhizonen hadden die verbonden waren met schimmeldraden.
De verschillende soorten korstmossen zoals we ze vandaag kennen
dateren van 45 miljoen jaar geleden! Mossen en korstmossen zijn de
pioniers van de kolonisatie van het land! Het zijn wonderbaarlijke
‘survivors’. Ze komen voor op plaatsen waar geen enkele andere
plant kan leven. We vinden ze zowel in de ijswoestijnen van de
toendra’s in Rusland, als op hete rotsen in de zon aan de Spaanse
costa’s!
Een korstmos, of beter gezegd “licheen”,
bestaat
uit de
samenwerking van een alg (groenwier of cyanobacterie) en de
schimmeldraden van een zwam, meestal een zakjeszwam. De alg
maakt via fotosynthese voedingsstoffen aan zoals suikers. De zwam
zorgt voor opname van water en mineralen en beschermt de alg
tegen uitdroging en UV-stralen. De zwam is steeds de dominante
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partner in de relatie. De zwam zorgt ook voor de voortplantingsstructuren en de algemene vorm van het korstmos. De alg in het
korstmos is in 60 % van de gevallen een roestwier (Trentepohlia of
Trebouxia). In 10 % van de gevallen is de alg een cyanobacterie of
blauwwier en in 30 % van de gevallen behoort deze tot een andere
groep.

Doorsnede van het licheen Bosschildmos (Flavoparmelia caperata)
Foto : Karl Hellemans

Wereldwijd zijn er ongeveer 20.000 soorten. In Vlaanderen alleen al
komen 106 soorten voor op bomen. De interesse in korstmossen
stijgt. Maar in vergelijking met Nederland, staat Vlaanderen nog in
zijn kinderschoenen. In Nederland zijn werkgroepen al lang
periodiek bezig km²-hokken te inventariseren. Korstmossen hebben
een reusachtig absorptievermogen. De grotere soorten worden
daarom ook gebruikt in de parfumindustrie, om subtiele aroma’s vast
te leggen; dit basisingrediënt noemt ‘Mousse de chêne’. Datzelfde
adsorptievermogen maakt de korstmossen ook buitengewoon
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gevoelig voor verontreiniging van de lucht zoals voor zwavelverbindingen en ammoniak. Zwavelverbindingen ontstaan bij de
verbranding van aardolieproducten. Ammoniak is een gevolg van o.a.
intense veeteelt. Veel ‘gele’ korstmossen wijzen op vervuiling door
ammoniak. Afwezigheid van korstmossen kan wijzen op vervuiling
door zwaveldioxide. De meeste korstmossen kunnen daar niet tegen
en sterven af. Door korstmossen of hun afwezigheid in kaart te
brengen krijgt men een goed beeld van bronnen en regio’s van
luchtvervuiling. Dit wordt biomonitoring genoemd.
In de 18de eeuw leefde ene Charles Macintosh (jawel van de
regenjassen). Zijn vader verdiende een fortuin met de purperrode
verfstof ‘Orseille’. Die werd gewonnen uit bepaalde korstmossen uit
de Schotse hooglanden, aangevuld met ammoniak uit menselijke
urine. Er waren toen nog geen toiletten. De urine werd door de
werknemers van de Macintosh-fabriek opgehaald, per dag meer dan
10.000 liter! Deze markt stortte echter in, niet wegens gebrek aan
urine…. Maar omdat het modebeeld veranderde. Zwart was
plotseling de mode!
In 1870 waren er 17 fabrieken in Zweden, die 1 miljoen liter alcohol
maakten op basis van Ramalina (Melig takmos – Ramalina farinacea).
Dit korstmos is rijk aan suikers, waarmee alcohol kan gestookt
worden. Het lage rendement en het probleem om voldoende
korstmossen te hebben zorgde voor een vroegtijdig einde van deze
industrie.
De meeste korstmossen groeien heel traag, 1 tot 1,5mm per jaar.
Hoe slechter de luchtkwaliteit, hoe trager korstmos groeit, als het al
niet afsterft! Tussen 1950 en 1980 groeiden in sommige gebieden in
Vlaanderen bijna geen korstmossen meer, als gevolg van
zwaveldioxide (zure regen). Sinds de jaren ‘80 is er een merkbare
verbetering, maar laat ons niet te euforisch zijn!
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Melig takmos (Ramalina farinacea)
foto : Karl Hellemans

De luchtconcentraties van koolstofdioxide en methaan stegen de
laatste honderden jaren ongewoon snel. Dit wordt duidelijk wanneer
we de huidige niveaus vergelijken met deze uit het verleden op basis
van de concentratie in luchtbellen gevangen in ijs in eeuwig koude
plaatsen zoals Antarctica en Groenland. De concentraties bleven
stabiel tussen 10.000 en 300 jaar geleden. Daarna begonnen de CO2
en CH4 concentraties te stijgen tot meer dan het dubbele. De slechte
luchtkwaliteit maakte zijn eerste slachtoffers. In Engeland ontstond
het begrip ‘smog’. Voor en tijdens zittingen van het parlement in
Londen mocht men geen kolen meer stoken om de huizen te
verwarmen. Vanaf het begin van de jaren 80 werd ontdekt dat
ammoniak in de lucht ten gevolge van intensieve veeteelt effect op
korstmossen heeft. De ammoniak maakt bomen met een zure schors
(bv. Zomereik) minder zuur, waardoor de zogenaamde
zuurminnende soorten in de verdrukking komen.
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Platte citroenkorst (Caloplaca aurantia)
Foto : Eddy Vervynck

O.l.v. Hans Vermeulen, één van de Vlaamse pioniers voor mossen en
korstmossen, werd de Noorderkempencursus in 2013 ingericht. De
belangstelling voor deze cursus toonde aan dat veel mensen
geïnteresseerd zijn in de bijzondere levensvormen die korstmossen
toch wel zijn. Ze behoren tot de oudste levende wezens van onze
planeet en groeien op plekken waar een mens het niet uithoudt.
Tijdens deze cursus werden 45 soorten aangetroffen in drie erg
uiteenlopende biotopen: bos & bosrand, heidegebied en ruderaal
gebied (met betonnen palen, klinkerd, asfalt, baksteen).
Het ging om de volgende soorten:
Bosschildmos - Bruin bekermos - Dove heidelucifer – Eikenmos - Fijn
bekermos – Frietzakbekermos - Gelobde citroenkorst - Gestippeld
schildmos - Gevorkt heidestaartje - Gewone citroenkorst - Gewone
poederkorst - Gewone stippelkorst - Gewoon geleimos - Gewoon
purperschaaltje - Gewoon schildmos - Gewoon schorsmos – Girafje -Groot
dooiermos – Heksenvingermos – Kalkschotelkorst – Kapjesvingermos Kastanjebruine schotelkorst – Kopjesbekermos – Kraakloof –
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Kronkelheidestaartje – Muurschotelkorst – Muurzonnetje - Muurzwelmos Open rendiermos - Oranje dooiermos – Poedergeelkorst - Rode heidelucifer
- Rond schaduwmos - Rood bekermos - Smal bekermos –
Steenglimschoteltje – Steenpurperschaaltje – Stoeprandvingermos Stoffige citroenkorst – Stuifzandstapelbekertje - Valse citroenkorst Verborgen schotelkorst - Verstopschildmos - Witte citroenkorst Zomersneeuw

Schitterende namen toch! Mocht je je daar dan ook een mooie
afbeelding bij willen voorstellen kun je altijd surfen naar
http://www.verspreidingsatlas.nl/korstmossen of het boek “Veldgids
Korstmossen” van KNNV (auteurs Kok Van Herk & André Aptroot)
aanschaffen.
Eddy Vervynck, met dank aan Dries Van den Broeck voor het nalezen
en corrigeren. Tekst aangepast voor onze regio door Joris Pinseel.
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Stationsstraat 65
2910 Essen
Tel. 03/667.25.48

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

www.tnieuwbegin.be
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Paddenstoelencursus
Door het grote succes van de vorige paddenstoelencursussen richten
we ook dit jaar terug een lessenreeks in.
De cursus bestaat uit 4 praktijklessen in open lucht. De lessen gaan
door onder leiding van Wim Verachtert en Hans Vermeulen van
Natuurpunt.Educatie. Met een determinatiesleutel, een loep, een
zakdoek en goede zintuigen proberen we soorten op naam te
brengen. Wie nog geen determinatiesleutel heeft, kan die op de 1ste
les aankopen.
Wie deel neemt stort 22 euro op rekening BE59 0000 4153 8026 van
Natuurpunt Noorderkempen, Schanker 12 te 2910 Essen.

13 september 2014 14u00 Paddenstoelencursus - les 1

17u00
20 september 2014 14u00
17u00
4 oktober 2014 14u00
17u00
25 oktober 2014 9u00

Dagexcursie !!!

16u30

Klein Schietveld
“Suske en Wiske-museum”
Beauvoislaan - Kalmthout
Paddenstoelencursus - les 2
Withoefse Heide
Putsesteenweg 129 - Kalmthout
Paddenstoelencursus - les 3
Wildertse Duintjes
Parkeren viaduct Essen-Wildert
Paddenstoelencursus – les 4
Boterbergen
Nolsebaan x Huybergsebaan
Essen-Wildert

Meer info bij Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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Bosherstel
Op de redactie mochten we een schrijven van Louis Verpraet, eminent
natuur- en vogelkenner, ontvangen. We willen u deze tekst niet ontzeggen.
Vanuit het beheerteam proberen we een aantal van onze standpunten
nader toe te lichten. Dit in antwoord op de tekst van Louis.

Beste Igor,
Ik bewonder uw inzet en gedrevenheid als beheerder en organisator
van de beheerdagen. Ik lees “De Korhaan” steeds van voor naar
achter, ook uw artikels. Zelf zit ik reeds meer dan veertig jaar in de
adviescommissie voor de Kalmthoutse Heide. Ik loop er al tachtig jaar
rond, ook in de privégebieden. Ik ben zo vrij te wijzen op enkele
vergissingen in uw tekst op pagina 29 van de laatste “De Korhaan”.
Ongeveer twaalfduizend jaar geleden werd een 150 000 jaar durende
ijstijd omgebogen naar een warmer klimaat. De polaire ijskap strekte
zich uit van het Hollands diep en de Moerdijk via Scandinavië tot aan
de Noordpool. Op sommige plaatsen was de ijskap meer dan
tweehonderd meter dik. Er was tevens een continentale gletsjer die
zich uitstrekte van de Hoge Venen, het Eifelgebergte en de Vogezen
tot aan de Alpen. Langsheen deze gletsjers vonden wij toen een
uitgestrekt toendragebied gekenmerkt door permafrost en volledig
boomvrij. Waarschijnlijk strekte zich dit ongeveer driehonderd
kilometer uit naar het zuiden. Ten zuiden hiervan vonden wij een
taïga of bosgordel.
Dezelfde toestand vinden wij heden ten dage terug in het noorden
van Siberië. Deze taïga bestaat uit naaldbomen. De reden hiervan is
dat zij nachtvorst van -70°C tot -75°C kunnen overleven. Meer dan
veertig jaar geleden werd door pollenonderzoek van bodems in de
Kempen vastgelegd dat er zich ongeveer tienduizend jaar geleden
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een bos uitstrekte bestaande uit, jawel, de Grove den. Deze boom is
de pionier van de bebossing. Nu nog terug te vinden in Siberië.
De Berk kan pas koloniseren wanneer nachtvorst daalt beneden 25°C. De Eik heeft het veel moeilijker om zich te verspreiden buiten
zijn kroon. Dit verhaal kent U zeker evengoed als ik. De Eik schat ik
als bosboom in onze gewesten pas vierduizend jaar geleden. De Berk
en de Den groeien vlugger, worden vlugger oud en sterven vlugger.
Een Eik kiemt op een beschaduwde plaats waar voldoende humus
aanwezig is en wordt soms 1000 jaar oud.
Tijdens het Oostenrijks regime werd aanplant van Grove den
gepropagandeerd omwille van zijn groei in schrale omstandigheden.
In onze Kempen kwam de Grove Den toen nog sporadisch voor, soms
in kleine groepjes.
De planter die in de Kempen zaailingen en dennenzaad verkocht
woonde in Vosselaar. Daar is voor deze man zelfs een gedenkteken
opgericht. Hij verzamelde dennenzaad in zijn omgeving, de Kempen.
Ik wil U nog meer uitgebreid over dit verhaal vertellen moest gij daar
belangstelling voor hebben.
Hieraan gekoppeld wil ik de aandacht trekken op de waarde van een
Grove dennenbos voor vogels, zoals de Zwarte Mees, de Kuifmees, …
en in de trek voor Kruisbekken. Ransuilen overwinteren bij voorkeur in
de oudere Dennenbossen. Ook andere wezens wonen er graag, bvb
het Paardenhaarzwammetje waarvan soms tien op een afgevallen
dennennaald kunnen groeien.
Zijdelings wil ik er eveneens op wijzen dat beheer soms verschillende
toekomstbeelden kan uittekenen op eenzelfde stukje terrein.
Tot slot wil ik U en uw vrijwilligers van harte gelukwensen voor het
reeds gepresteerde werk ondanks de catastrofale brand.
Beste Igor, ik hoop dat er een rechtzetting in “De Korhaan” mag
verschijnen. Ik ben nu eenmaal een fervent verdediger van de Grove
den. Corsicanen en Zeedennen moogt gij allemaal afvoeren.
Vanaf de weg naar het Sluiske staat een bos langsheen de
Verbindingsweg noordwaarts. Deze bomen werden geplant in 1912.
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Iemand die ze mee geplant heeft, heeft me dit verteld. Ik ken ook nog
twee plaatsen binnen uw reservaat waar zich vijftig jaar geleden
mooie prachtige heidevelden bevonden.
Steeds ter uwer beschikking. Ik loop hier reeds tachtig jaar rond
vanaf mijn zevende jaar.
Hartelijke groeten,
Louis Verpraet
Reactie Igor:
De reactie kwam over deze alinea :
“Op de percelen werd er ooit om economische redenen Grove den
aangeplant, een boom die hier van nature niet voorkwam. De
zuidelijke grens waar de Grove den van nature voorkwam was
Noord-Nederland, op hoogveen, maar is door de veenafgravingen
volledig verdwenen. Later werd het aangeplant op arme
zandgronden uit buitenlands zaad.”
Louis,
We zijn blij dat je “De Korhaan” heel grondig naleest en ons wijst op
vergissingen. De vergissing of onduidelijkheid in de tekst komt van
het feit dat het woord ‘ooit’ slecht gekozen is, want wat is ‘vroeger’
of wat is ‘ooit’? De Grove den kwam hier duidelijk wel voor, maar is
ook op natuurlijke wijze verdwenen, of zo goed als verdwenen want
alleen op extreme groeiplaatsen als zeer voedselarme en droge
zandgronden, randen van hoogvenen zou hij nog in kleine groepjes
overleefd kunnen hebben, maar misschien ook niet, daar is twijfel
over. Het is wel een feit dat er in onze streken zeker geen grote
Grove dennen bossen meer waren, zoals we ze nu kennen. En dat is
wat ik bedoelde in mijn tekst, met uiteraard de ongelukkig gekozen
woorden. De huidige Grove dennenbossen zijn er gekomen door
toedoen van de mens, niet in functie van natuur en biodiversiteit,
maar in functie van opbrengst op arme gronden. Dat wil niet zeggen
dat we geen waarde hechten aan de boom, in tegenstelling tot
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‘echte’ exoten zoals de Amerikaanse Eik en Amerikaanse Vogelkers,
Rododendrons, Japanse Lariks, …; die eventueel op sommige
plaatsen eerder op cultuurhistorisch vlak of als landschapselement
kunnen overblijven (zoals bvb de Amerikaanse Eikendreef in de
Boterbergen) in de eindvisie voor het Stappersven.
Het is dus inderdaad zo dat de Grove den hier voorkwam, lezen we in
de literatuur. Na de laatste IJstijden toen het hier toendra was en er
geen bomen stonden zijn o.a. Grove dennen maar ook Berken de
eerste bomen geweest die onze streken op natuurlijke manier
gekoloniseerd hebben. Maar die zijn wel na de opwarming van de
aarde langzaam verdrongen door loofbomen zoals Eiken en op
rijkere bodems ook Beuken. Ze zijn dus ook op natuurlijke wijze weer
verdwenen, zoals je ook vermeldt in je tekst. Grove dennen zijn al
eeuwen verdwenen en pas in functie van de mijnbouw weer
opnieuw aangeplant. Vliegdennen zijn gewoon spontane
nakomelingen van die aanplanten. Opzoekwerk van Joris Pinseel in
oudere edities van de Spycker, klaarde uit dat alles wat in Kalmthout
en Essen nu groeit, afstamt door aanplant of verwildering na die
aanplant (sinds de Oostenrijkse tijd, onder keizerin Maria-Theresia
met haar ordonnantie op het in cultuur brengen van de
heidegronden in Brabant, uitgevaardigd op 25 juni 1772), van een
aanplant van Grove den van een mastenbos uit de buurt van Breda,
welke dan weer afkomstig is van zaad uit Oostenrijk.
Het verhaal over de planter uit Vosselaar is waarschijnlijk wel gekend
in natuurmiddens, maar niet bij mij. Na even gegoogled te hebben
vonden we dat dit gaat over het Grotenhoutbos, één van de weinige
bossen in Vlaanderen die “nooit” volledig gekapt zijn geweest, net als
het Zoniënwoud. Juist daar zou dus, zeker toen (17e eeuw), nog de
natuurlijke vegetatie hebben kunnen voorkomen. Omdat er op het
gedenkteken juist staat, dat hij er de eerste dennen zaaide, lijkt het
dus niet waarschijnlijk, dat er in ‘onze’ streken grote dennenbossen
voorkwamen.
De eeuwenlange inburgering van de Grove den, gelukkig toch een
Europese boomsoort en ook een waardevolle, in een bosvegetatie,
De Korhaan nr. 2 / april 2014

Pagina 23

heeft voor gevolg gehad dat de minst veeleisende onder de
specialisten, zoals bvb de insecteneters onder de naaldhoutvogels,
reeds mee opgeschoven zijn. Zij hebben de Grove den enkel nodig
als broedhabitat, maar vinden hun kostje evengoed in gemengde
bossen. De echte dennenspecialisten, zoals (vooral Grote) Kruisbek,
die ervan afhankelijk zijn voor zowel eten als broeden, beperken zich
in se tot het natuurlijk areaal van de Grove den en profiteren nu van
zijn aanwezigheid in hun wintergebied. Dit in tegenstelling tot bvb
Amerikaanse of Japanse bomen, waar het mee opschuiven voor
diersoorten veel moeilijker of zelf onmogelijk is wegens te grote
barrières zoals een oceaan, gebergte, …. Ook zwammen en insecten
zijn gekend als de eerste en eenvoudigste organismen om mee te
komen met plant en zaaigoed uit het natuurlijk gebied en zo te
profiteren van de aanplanten.
Natuurbeheer draait altijd om keuzes maken, voor sommige soorten
gaat dit altijd een effect hebben, zoals op de exoten, de inheemse
dieren die ervan eten, erin schuilen,… maar het gaat er om het
evenwicht dat er van nature geweest is, zo goed mogelijk te
herstellen. Onder onze huidige milieudruk, heeft vooral een
bosgebied nog de kans om, wanneer hersteld, te leven zonder veel
ingrijpen van beheerders. Zeker in een gebied van de omvang van
het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, waar het Stappersven
immers deel van uitmaakt. Net daarom gaan we de ééntonige
aangeplante ‘dennenakkers’ omvormen of spontaan laten evolueren
naar een gemengd naald/loofbos, gaan we op sommige plaatsen licht
inbrengen om verjonging toe te laten, een struiklaag en kruidlaag te
creëren, ... Dus de natuurlijke evolutie (mix van jong hout,
volwassen, stervend, staand en liggend dood hout) van het bos
versnellen met kunstmatige ingrepen, om op termijn, als de
uitgangssituatie hersteld is, het bos natuurlijk verder te laten
evolueren.
In het Stappersven werd de Grove den veel aangeplant (en
uitgezaaid) en we zullen de meest waardevolle bomen en
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bospercelen behouden en beschermen. Maar we gaan wel in de
bospercelen de natuurlijke evolutie van naald naar gemengd bos niet
tegengaan, integendeel. Een ander feit is ook wel dat de aanplant of
uitzaai gebeurd is op en ten koste van andere heel waardevolle
biotopen, zoals natte en vochtige heide, landduinen, … Die biotopen
gaan we in de toekomst terug herstellen ten koste van grotendeels
Amerikaanse vogelkers, maar ook ten koste van percelen Grove den.
Hiermee creëren we in het Stappersven een heel gevarieerd mozaïek
van biotopen, waar de Grove den een belangrijke rol in gaat spelen,
maar waar de dominantie toch geleidelijk wat afneemt. De Grove
den zal een rol spelen als bos, zoals het mooie bos met Blauwe
bosbesondergroei aan de Ster en aan het Boswachtershuisje, maar
ook als type ‘boomheide’ met groepjes Grove den zoals ze van
nature in de laatste periode van hun natuurlijk bestaan in onze
streken voorkwamen, voornamelijk in de Nolse Duinen. In de Nolse
Duinen staan nog Grove dennen, tot 3 à 5 meter onderstoven onder
een stuifduin. Zo’n bomen worden natuurlijk gekoesterd.
Louis, Ik hoop dat je het niet kwalijk neemt dat we je brief integraal
publiceren in “De Korhaan”. Het is een te interessante discussie. Het
is goed dat we als beheerder soms eens stilstaan en uitleggen
waarom we een bepaald beheer uitvoeren.
Igor Vandamme, januari 2014
Nagelezen en opmerkingen bijgevoegd door Christoffel Bonte en
Joris Pinseel
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Het makke roodborstje
Ook op her artikeltje van Koen Verschoore mochten we een schrijven
ontvangen. We willen u deze tekst ook laten lezen.

Het artikel “Het makke roodborstje” heb ik met veel interesse
gelezen. Het deed mij terugdenken aan een waarneming van zowat
55 jaar geleden. Ik ben er haast zeker van dat je nonkel-zaliger gelijk
had en die korrel zout heb je niet nodig!
Toen mijn interesse voor de natuur begon te ontluiken, gebeurde het
wel eens dat ik in de voormiddag door het ‘Ter Rivierenhof’ in
Deurne fietste (voor 13 u. mocht men op alle wegen fietsen). Op een
wegel tussen de kasteelvijver en het openluchttheater heb ik daar
meermaals een man gezien die waarschijnlijk dagelijks zijn wandeling
deed door het park en steeds een klein zakje bij had met wat
tafelrestjes. En ja hoor, een roodborstje kwam die op zijn hand
opeten! Dus haal het verhaal maar terug uit de categorie fictie.
Tijdens één van die tochtjes heb ik daar toen ook een wilde hamster
gezien of zou het een eikelmuis geweest zijn? Ik fietste op een zeer
smal paadje tussen struiken en op ooghoogte, op zowat 50 cm
afstand, viel mijn oog er op. Ik ben direct gestopt en teruggegaan,
maar het beestje niet meer terug gezien.
Zulke waarnemingen blijven in het geheugen gegrift, ook na 55 jaar.
Guido Jonkers
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Het Hanskensduin bij de Boterbergen
Op oude kaarten en in oude teksten vinden we wel eens de naam
‘Hanskensduin’ voor een plek in de buurt van de verdwenen Boterbergen, de
hoge duinen die ooit op het domein “Boterberg” lagen. Achter plaatsnamen
zit meestal een heel verhaal; zo ook bij dit duin.

In maart 1739 was er in Essen een moord gepleegd op notaris
Vredenbergh. De vermeende dader werd al snel gevonden: het was
Hanske Van Oevelen. Hij werd opgesloten in de kelder van het
Pannenhuis te Kalmthout, destijds een pachthoeve van de abdij van
Tongerlo onder wiens heerschap Essen en Kalmthout vielen.
Na een lange en ingewikkelde procedure werd Hanske uiteindelijk
opgesloten in de kerker van het Steen in Antwerpen. Doch Hanske
bleef zijn onschuld uitschreeuwen. Maar daar wisten onze
voorvaders wel raad mee. Zwepen, touwen, kettingen, tangen, vuur,
water … in die tijd was men erg vindingrijk om uit iemand de
waarheid te halen. En na een sessie op de pijnbank, bekende Hanske
alles.
Daarop werd het vonnis uitgesproken: doodstraf door radbraking.
Die straf werd echter niet uitgevoerd in Antwerpen. Hanske moest
daarvoor terug naar zijn eigen dorp. Galg en rad stonden het liefst zo
ver mogelijk van de dorpskern verwijderd. En dat was ook bij ons het
geval, zij stonden nl. in de buurt van de Boterbergen.
Timmermannen, smeden en wagenmakers zorgden ervoor dat de
terechtstellingsplaats piekfijn in orde werd gebracht. Nadat Hanske
een laatste avondmaal had gekregen, werd hij in een nieuw hemd
gestoken. Op 16 december 1741, bijna twee jaar na de feiten, werd
hij van Antwerpen naar Kalmthout overgebracht. Er was veel volk
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toegelopen om de terechtstelling bij te wonen, want een radbraking,
dat maakte men niet alle dagen mee!
Met een ijzeren staaf brak de beul één voor één armen en benen van
de moordenaar. Daarna werd het rad met het verminkte lichaam op
een staak gezet en toen gaf Hanske de geest. Het lijk mocht pas
begraven worden als er enkel nog een skelet overbleef.
Hanske Van Oevelen was de laatste misdadiger die hier werd
terechtgesteld en sindsdien heet deze plaats het Hanskensduin.
Meer dan een eeuw later, in maart 1867, werden bij de
zandafgraving van de Boterbergen, stoffelijke resten opgegraven. De
kettingen hingen nog vast aan het geraamte.
Hedwig Lauriks
Bron:
Calmpthoutania, tijdschrift van de Oudheidkundige Kring van
Kalmthout

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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Wie kent René niet!
´Wie

kent René niet!´ zei ze en ze keek omhoog naar de keurig
gedichtte plek op de buitengevel, waar vroeger, niet ver onder de
dakpannen vandaan, dat weggesleten roostertje in de muur gezeten
had.

Waarschijnlijk bedoelt ze ´Iedereen kent René.´ dacht ik. En dat kan
wel kloppen als ´iedereen´ de Natuurpuntleden van de
Noorderkempen is dan toch. Of het zou ook kunnen dat ze bedoelde
te zeggen ´René kent iedereen.´ dacht ik even later. Ook dat kan wel
ongeveer kloppen. Als ´iedereen´ de bewoners van Groot-Essen tot
en met Kalmthout is toch. Hij kent hen niet alleen bij naam maar met
straat en nummer en al.
Klinkt het een beetje warrig? Misschien wel maar het zal u
ondertussen wel duidelijk zijn om welke René het gaat. Over die van
de vijfentachtig kaarsjes dit jaar, namelijk. En mocht het warrig zijn
dan heb ik als excuus dat René op die kaarsjes bij Julia op ´t Hoekske
extra getrakteerd had met donkere Leffe. En geklonken op Wim´s en
ook zijn gierende en bedreigde-hemel-en-onder-de-pannenvogels.
René Nelen was nog eens door zijn agenda´s met notities gebaggerd
en gaf me ter lezing een compilatie mee van wat hij als belangrijkste
en deugddoendste waarnemingen ervaren had. Geschreven in helder
handschrift, schoonschrift waarvan ze tegenwoordig zelfs de naam
niet meer kennen. ´Vogelwaarnemingen uit de streek EssenKalmthout. -1951, 1952, ... 2005, 2006´. Voorin een alfabetisch
overzicht van de 54 vermelde soorten, van Appelvink tot
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Zwartkopmeeuw. En daar bovenop een pak `Kalmthoutse Heide bijzondere waarnemingen´.
Ik heb ze met genoegen doorgenomen en niet alleen omdat ze oude
herinneringen bovenbrachten.
René zegt het met geen woord maar uit die lijsten straalt zo de
deugd af die hij aan het waarnemen beleefd heeft. En ook wel wat
ergernis over hoe dom mensen met de natuur kunnen omgaan. Al
vertrekt hij daarbij nauwelijks een spier. Want de objectieve
gegevens hebben voorrang. Ge ziet hem in die lijsten plichtbewust en
scherp kijken zoals de postbode naar de brieven - vol goed of slecht
nieuws tot daar aan toe - maar waar het om gaat is dat ze exact
afgeleverd worden. En tussendoor stelt ge vast hoe hij mee de
natuurgeschiedenis van de Noorderkempen schreef.
De waarnemingen die René deed zullen ondertussen wel in allerlei
artikels verwerkt zitten en nu doorheen het internet dwarrelen.
Maar zal ik er toch nog maar eens enkele noemen? Wat zegt ge?
Geen tijd? Eéntje dan! Van 12.04.1964.
René deed zijn brievenbestellersronde, die keer op den Horendonk.
Vliegt daar langs de weg tussen de Kraaienberg en de Postbaan vlak
voor zijn fiets uit de kant van een korenveld een ralachtige
okerkleurige vogel op met hangende poten. Een kwartelkoning, Crex
crex.
Voor de niet kenners: wie ooit een kwartelkoning zag, vliegend nog
wel en zonder kijker of telescoop, mag zich gelukkig prijzen. Ik weet
niet of er in de Noorderkempen, wat zeg ik, of er in heel Vlaanderen
zo nog een tweede te vinden is.
Koen Verschoore
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De zwarte stern
Als ge met oud-Wielewaler René Nelen aan één tafel zit, waarover
zou het dan gaan? Juist! Over vogels van de tijd van toen en van nu.
En welke van die tijden was de betere? Juist!
Zo toch met de zwarte stern.
Ge kent hem wel die spitse zwartgrijze vogel, een meeuwtje met
zwaluwvleugels, dat niet voor niets moeraszwaluw placht te heten.
Ge kent hem al is het maar van TV. Of misschien zijt ge al eens, zoals
ik, met Paul Snels in het voorjaar meegereisd naar het natuurgebied
´de Zouwe Boezem´ tussen Gorkum en Lexmond waar ze, al jaren en
nog steeds, met tien tot twintig paar broeden. Vlak naast de
purperreigers´en de snor.
Zwarte sterns zijn niet echt zeldzaam. Ze broeden wijdverspreid
doorheen Eurazië en Noord- en Midden-Amerika in moerassig
terrein, als ze maar nest kunnen bouwen op stevige drijvende
waterplanten. In de Lage Landen waren er in de jaren 1950-1960
zo´n tien- tot twintigduizend paar. Maar nadien ging het snel bergaf.
In de jaren 1990 had men het over nog 1200 paar en dat is tot op
heden nog steeds zo. Uitsluitend in Nederland trouwens. In
Vlaanderen is er sinds 1984 in Beerse geen enkel broedgeval meer
genoteerd.
Over de laatste broedvogels in onze streek weet René alles. De
hoogtijdagen vielen in de jaren 50 en 60. Reeds in 1951 signaleert hij
een kolonie, minstens 16 vogels, in de Nolse Vennen. Hij noteert een
maximum van 12 nesten en 33 eieren eind mei 1964. Dat jaar zijn er
in juni ook 5 nesten in de Noordwesthoek van het Stappersven. Op
het Nolse Ven ringt hij in samenwerking met Flor Van Meel 10 jonge
De Korhaan nr. 2 / april 2014

Pagina 31

vogels en op het Stappersven 6. In 1965 is er nog een kleine kolonie
van 8 vogels en worden 2 jonge vogels gezien. De laatste
broedpoging, op het Drielingenven, levert geen succes meer op: te
veel en onverantwoorde verstoring door mensen die beter hadden
moeten weten zegt René. Twee zwarte sterns bij een laatste nest in
de streek noteert hij eind mei 1968, ditmaal op een gemaaid stuk
rietveld in de Maatjes. Of er wat van geworden is, is twijfelachtig.
Ondertussen was ook in Nederland een steile teruggang ingezet.
Daar zag men het verdwijnen van drijvende waterplanten waarop de
sternen hun met het waterpeil dalende of rijzende nest bouwen als
grote oorzaak en trachtte men hier en daar met drijvende
kunstnesten het tij te keren. Op de fiets trok René dan ook prompt
vanuit Essen met ladingen netjes op anderhalve meter lengte
gesneden betonijzers en met houten kaders beslagen met
kippengaas naar het Stappersven. De techniek was afgekeken van de
Nederlanders. Zet de betonijzers stevig rechtop. Voorzie de kaders
van een oog dat over het ijzer kan schuiven; zorg voor wat riet en
waterplantenrommel op het kippengaas. Het heeft niet mogen
baten.
Wilt ge broedende zwarte sternen zien dan kunt ge ook vandaag nog
naar Nederland. Bekend zijn onder meer De Wieden in het noorden
van Overijssel en het Utrechts-Zuidhollands Laagveen. Wellicht
dichtstbij is de reeds genoemde Zouwe Boezem. De vogels komen in
april of mei op de broedplaats en broeden er in mei en juni tot juli.
Waar dat gebeurt is nogal wisselvallig. Zo stelde men in de polders
van Kockengen in 2009 vast dat in een sloot een groep tot broeden
kwam in mei en een sloot verderop een groep in juni. Wie meer wil
weten over hoe men in Nederland de zwarte stern tracht te
behouden leze het artikel van boswachter Messemaker van de
Wieden verschenen in Mens en Vogel 2013-nr.3.
Dat betekent niet dat ge in Vlaanderen geen zwarte sternen meer
kunt zien. Maar dat zijn dan zwervende vogels of trekkers.
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Na het broeden trekken de vogels en hun jongen namelijk naar het
zuiden, tot in Zuid-Afrika. Ze verdienen dan wel niet meer de naam
zwarte stern, ze zijn dan wit of grijzig wit met nog enkel een tamelijk
smal zwart kapje achter de oren. Onderweg doen ze bij geschikte
waterpartijen slaap- en pleisterplaatsen aan. In Nederland is hiervoor
vooral het IJsselmeer bekend waar in augustus tienduizenden vogels
vooral afkomstig uit Duitsland en Polen verblijven.
De trek naar het zuiden schijnt vooral langsheen de kust te verlopen.
De eerste zwarte stern die ikzelf ooit zag was zo´n wit exemplaar,
vermoedelijk een beetje afgedwaald boven een begroeid
waterkanaal in de Scheldemeersen bij Oudenaarde op 27 september
1957. Hier in de Noorderkempen, op het Groot Schietveld is er een
waarneming van 3 exemplaren op 18.9.2012 bekend. Meer kans
maakt ge zwarte sterns te zien op de terugweg. Zowel hier als elders
in Vlaanderen. Tussen de laatste week van april en half mei zijn er elk
jaar wel waarnemingen. Maar talrijk zijn ze niet en ook het aantal
vogels is niet meer dat. Op het Dodenmeer van het Groot Schietveld
1, op het Stappersven van de Kalmthoutse heide 4, is al een succes.
Koen Verschoore
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Waarom moeten honden aan de leiband
Veel mensen willen samen met hun hond genieten van de natuur en
gaan wandelen in bos- en natuurgebieden. Daar is niks mis mee.
Maar gedreven door zijn/haar instinct kan je hond soms de rust in de
natuur verstoren. Daarom zijn een aantal afspraken nodig. Het
beheerteam van het Stappersven vraagt dan ook met aandrang dat
baasjes hun honden in de natuur aan de leiband houden.
Dit is uiteraard geen prettige maatregel, maar ze is wel nodig. Een
hondenbeet bij kinderen of andere recreanten kan verregaande
gevolgen hebben. Daarnaast is niet iedereen opgezet wanneer een
vreemde hond enthousiast tegen je opspringt of luid blaffend achter
fietsers of ruiters aangaat. Een deel van de mensen, vooral kinderen
en ouderen, zijn nu eenmaal bang van honden. Ook zij hebben recht
op een rustige wandeling in de natuur.
Maar naast de mensen zijn ook de dieren, zoals de watervogels en de
reëen niet gediend met loslopende honden. Je hond in het Stappersven jagen, is daarom uit den boze. De watervogels hebben hun rust
nodig. De ree is het grootste wilde zoogdier van het Grenspark. Een
kostbaar geschenk van de natuur, maar vergeten we niet dat deze
mooie en schuchtere hertachtige ook kwetsbaar is. Reden te meer
om ze te beschermen!
Honden kunnen een echte bedreiging vormen voor reeën. Door ze
op te jagen, ze uit te putten, ze te dwingen risico’s te nemen en de
drukbezette verkeersaders over te steken, zijn honden vaak
verantwoordelijk voor de uitdunning van de soort in een bos- of
natuurgebied. Een opgejaagd zwangere ree kan zelfs spontaan een
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vruchtafdrijving hebben. Enkel al de geur van een hond kan reëen
wegjagen.
Houd uw hond dus aan de leiband wanneer u in het bos wandelt!
Dat is trouwens een verplichting voor wandelingen in
natuurreservaten, bosreservaten en speciale beschermde zones. En
wees extra waakzaam in mei en juni, de werpperiode van de ree.
Raak in de lente ook nooit een hertenkalf aan dat achtergelaten lijkt:
door uw geur gaat de moeder het jong zeker achterlaten.
Daarom is het beheerteam van het Stappersven blij met de nieuwe
campagne van ANB die onlangs voorgesteld werd.
Campagne houdt hond aan leiband waar dat moet
Het Agentschap voor Natuur en Bos lanceerde eind 2013 de
zogenaamde ‘Bobby campagne’. Gewapend met een sleutelhanger in
de vorm van een hond en een informatiebrochure zullen
boswachters hondenliefhebbers aanspreken op de verplichting om
hun huisdier aan te lijnen in de Vlaamse natuur. De campagne wil dat
op een positieve manier doen, door baasjes die zich aan de regels
houden te belonen en door uit te leggen dat er hier en daar ook
hondenlosloopzones zijn, waar de dieren wél vrij kunnen ravotten.
De recreatieve druk op de Vlaamse natuurgebieden is groot.
Iedereen komt graag buiten in de natuur. Zowel fietsers,
mountainbikers, ruiters, ouderen, kinderen én hondenliefhebbers
hebben hun plaats in dat landschap. Maar zonder regels ontstaan er
onvermijdelijk conflicten. Zo hebben sommige mensen schrik van
honden en kunnen kinderen soms onvoldoende inschatten hoe een
hond zich gedraagt. O.a. daarom is het in de Vlaamse
natuurgebieden verplicht om een hond aan de leiband te houden.
Een regel die niet alle baasjes kennen of zich voldoende van bewust
zijn. Met de ‘Bobby campagne’ wil het ANB dit verhelpen.
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Mijn baasje en ik
‘Mijn baasje en ik, samen een hechte band’ is de slogan van de
campagne. “We willen zeker niemand met het vingertje wijzen”, zegt
Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap
voor Natuur en Bos, “we willen wel met de glimlach en een kleine
attentie hondenliefhebbers wijzen op hun verantwoordelijkheid.” En
die verantwoordelijkheid is groot. Loslopende honden zorgen voor
conflicten tussen recreanten onderling, maar ook voor de dieren die
in die natuur leven is deze verstoring ingrijpend.
Hondenlosloopzones
Blijft natuurlijk dat honden de behoefte hebben om vrij rond te lopen
en te ravotten. “De voorbije jaren hebben we dan ook geïnvesteerd
in de ontwikkeling van zogenaamde hondenlosloopzones”, zegt
Marleen Evenepoel. In het domein Ryckevelde, op de grens van
Brugge en Damme, is zo’n hondenlosloopzone te vinden. Een gebied
van ongeveer 2 hectare is er ingericht speciaal voor deze viervoeters.
“Vooral de waterpoel trekt heel wat dieren aan”, zegt Theo Vitse,
regiobeheerder in het gebied, “er staan ook zeer uitzonderlijk
vuilnisbakjes, waar de baasjes de poepzakjes kunnen deponeren.”
Vrijwilligers ledigen de vuilnisbakjes.
Het Agentschap voor Natuur en Bos is natuurlijk in de eerste plaats
beheerder van de natuurgebieden. Ook andere spelers hebben hun
verantwoordelijkheid om te zoeken naar voldoende ruimte om de
dieren los te kunnen laten lopen. Het ANB wil in de toekomst
graag zijn kennis en expertise delen met andere spelers om zo in de
toekomst nog meer hondenlosloopzones in Vlaanderen te krijgen.
Drie hondenspeelplaatsen in Kalmthout
Sinds 11 oktober 2013 werden in Kalmthout twee hondenweide
geopend. Eén in de Warandalei (5000 m²) en één kleinere (500 m²)
hondenweide in de Bareelstraat.
Info: milieu@kalmthout.be of 03 620 22 60
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Adder kruipt waar hij niet gaan kon
De Adder is de enige gifslang in Vlaanderen en net als onze andere slangen
is zijn verspreiding de voorbije eeuw sterk ingekrompen. De soort is sterk
bedreigd en werd daarom in de afgelopen jaren aan een genetisch
onderzoek onderworpen. Gelukkig blijken de kleine resterende populaties
nog genetisch gezond te zijn, maar habitatverbetering en -vergroting is
noodzakelijk om deze iconische soort te behouden. In de Visbeekvallei te
Lille wordt bewezen dat gerichte maatregelen wel degelijk verbetering
kunnen brengen.

In Vlaanderen komen drie soorten slangen voor: Ringslang, Gladde
slang en Adder. De Adder (Vipera berus) is de enige Vlaamse gifslang
en is te herkennen aan zijn rode ogen met verticale pupil en een
duidelijke donkere zigzag-tekening op een vaalgrijze tot bruinrode
basiskleur. Door het aanhoudende inkrimpen en versnipperen van de
oppervlakte natuur, zijn de afgelopen 100 jaar verschillende Vlaamse
slangenpopulaties uitgestorven. Daarmee vormen de slangen van
Vlaanderen een triest schoolvoorbeeld van de problematiek van
habitatverlies en -versnippering en hebben ze een weinig
benijdenswaardig hoge positie veroverd op de Vlaamse Rode Lijst
van bedreigde soorten.
De sterk bedreigde Adder is te herkennen aan de rode ogen met de
verticale pupil en de zigzagtekening op de rug.
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Foto: Christoffel Bonte

In Vlaanderen is het voorkomen van de Adder beperkt tot drie
relictpopulaties in de Antwerpse Kempen, met name het Groot
Schietveld in Brecht, het Stappersven (deelgebied van de
Kalmthoutse Heide) en de Visbeekvallei te Lille. Deze zijn ruimtelijk
volledig geïsoleerd en de twee laatstgenoemde populaties zijn erg
klein. In de Visbeekvallei is de aanwezigheid van Adders van oudsher
gekend bij lokale bewoners. Tot halverwege de jaren 1970 kwamen
over het hele gebied vrij grote aantallen adders voor in de
(toenmalige) heidegebieden. De voorbije 25 jaar werden de dieren
echter nog maar op twee kleine heiderelicten waargenomen.
Deze relictpopulatie wordt dan ook geschat op slechts enkele
tientallen dieren. Een eerdere studie op een geïsoleerde
adderpopulatie van vergelijkbare grootte in Zweden gaf duidelijk
negatieve effecten van inteelt weer en een te lage reproductie als
gevolg daarvan. Dit kan betekenen dat een populatie op termijn
uitsterft. Een genetisch onderzoek van de drie Vlaamse
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adderpopulaties vond echter nog een grote genetische diversiteit
voor alle drie de populaties. Verrassend genoeg werd ondanks de
soms zeer kleine effectieve populatiegrootte toch weinig inteelt
opgemeten. Omdat de genetische basis nog gezond is, is het mogelijk
om de kleine populaties veilig te stellen door een verbetering van de
kwaliteit en de grootte van het leefgebied.
In het gebied blijven de verschillende actoren niet bij de pakken
zitten. De Gemeente Lille, het Agentschap voor Natuur en Bos en
Natuurpunt vzw hebben de handen in elkaar geslagen. In het kader
van Plan Adder, het bosbeheerplan voor de openbare bossen te Lille
en mede door Europese steun van het natuurherstelproject LIFE
Visbeek wordt er volop gewerkt aan de omvorming van de
monotone, soortenarme dennenbestanden naar een historisch en
natuurlijk gevarieerd landschap. Hierbij wordt in hoge mate rekening
gehouden met de ecologische vereisten van de aanwezige
Adderpopulatie en andere relictsoorten (bv. de Bruine eikenpage).
De bossen worden er geleidelijk omgevormd tot waardevolle
loofbossen en heideterreinen door dunningen, open plekken en
corridors aan te leggen, opnieuw hakhoutbeheer in te voeren,
mantel en zoomvegetaties te herstellen en heide opnieuw een kans
te geven door kleinschalig te plaggen. Voormalige landbouwgronden
worden omgevormd naar heiden, schrale graslanden en vennen.
Historische poelen worden heraangelegd en speciaal voor de Adder
worden er houtstapels achtergelaten. Reptielen houden (net als vele
andere dieren) immers van een rommelige natuur, met zowel droge
als natte, hoge als lage, oude als jonge vegetatie. Bij al deze werken
wordt zoveel mogelijk van de oorspronkelijke, in natuuropzicht
waardevolle vegetatie gespaard. Ook werden enkele wandel-, ruiteren mountainbikepaden verlegd, zodat de natuur zich op de
belangrijkste plaatsen opnieuw ongestoord kan ontwikkelen, terwijl
recreatie zijn plaats krijgt in minder verstoringsgevoelige zones.
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De Adder voelt zich goed in een mozaïek landschap van
zonbeschenen bosranden, structuurrijke heide en graslanden en
droge en natte plekken.
Enkele recente waarnemingen bewijzen dat aangepaste maatregelen
voor de Adder op middellange termijn al kunnen bijdragen aan het
behoud en zelfs de uitbreiding van de populatie. De Adders blijken
recent ingerichte terreinen, waar ze jarenlang afwezig waren,
opnieuw te koloniseren vanuit gekende locaties in de directe
omgeving. In zones die twee jaar geleden nog bestonden uit donkere
naaldhoutbestanden werden nu al adulte en juveniele Adders
waargenomen. Dat biedt hoop om door gerichte beheermaatregelen
het tij voor deze bijzondere soort te kunnen doen keren.
Ilf Jacobs (Natuurpunt Studie) en Christoffel Bonte (Natuurpunt
Noorderkempen)

Drankenhandel
Van Oevelen
Moerkantsebaan 47a
2910 Essen
Winkel
tel. 03/235.61.32
Kantoor
tel. 03/667.23.06
maandag & woensdag tot vrijdag
9u00 - 12u30 & 13u30 - 18u00
zaterdag doorlopend
9u00 - 17u00
zondag van 9u30 - 12u30
dinsdag gesloten
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Inventarisaties in de Noorderkempen
In de loop van 2013 werden weer heel wat gegevens van de
Biodiversiteit in onze regio verzameld. Naast de zeer vele gegevens
van vogels werden de andere diergroepen ook naarstig genoteerd.
Ook planten, paddenstoelen, mossen en korstmossen kwamen aan
bod. Op deze wijze wordt de Biodiversiteitslijst van onze streek
almaar mooier ingevuld.
Toch blijf ik het jammer vinden dat vooral de grote natuurgebieden
zeer grondig en de gebieden daarbuiten veel minder aan bod komen.
Uiteraard is het interessant om te weten wat in het Grenspark leeft,
groeit en bloeit, maar ook het landbouw- en zelfs het woongebied
bieden kansen aan tal van organismen. En daarover komen we via
www.waarnemingen.be nog veel te weinig te weten.
Het traditionele overzicht van enkele diergroepen wordt in het
volgende nummer van “De Korhaan” gepubliceerd.
De inventarisatie van de Huiszwaluw willen we u echter nu al
meegeven.

De Huiszwaluw (Delichon urbica) in Kalmthout
We zullen het voorjaar van 2013 herinneren als erg guur, koud en
droog tot ver in juni. Een voorjaar dus waar het te koud was voor
insecten, hun voedsel. Ook te droog, dus geen slijk, om hun
nestkommen te maken.
Is dat de reden van de sterke terugval van broedgevallen in 2013?
Of spelen er andere zaken mee in het ganse verhaal?
Onderstaande tabel maakt alles wat duidelijker.
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STATISTIEK
Aantal broedgevallen van huiszwaluw in
Kalmthout
Gemiddeld aantal broedgevallen per
woning/boerderij
Aantal broedgevallen in kleine kolonies
Aantal broedgevallen in grote kolonies
kolonie Heikantstraat
kolonie Kruisstraat
kolonie Violetlaan
kolonie Handelaar
kolonie Brasschaatsestwg
kolonie Darm
kolonie J. Tilborgstraat
kolonie Heuvel
Aantal broedgevallen richting noorden
Aantal broedgevallen richting oosten
Aantal broedgevallen richting zuiden
Aantal broedgevallen richting westen

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
126

152

142

163

145

160

157

115

3,50 5,07 4,90 5,38 4,18 4,53 4,21 4,13 3,03
17
12
8
6
19
20
22
37
32
109 140 134 166 144 125 138 120
83
11
8
6
5
9
11
12
21
19
16
57
63
76
72
64
78
74
42
0
0
1
0
0
0
0
0
0
49
48
35
38
32
31
31
16
11
0
0
0
0
9
9
10
16
13
11
10
12
27
26
15
16
24
26
6
4
1
1
1
0
0
0
0
33
25
24
25
14
15
13
6
4
33
24
24
28
34
39
36
34
27
31
64
67
77
73
65
75
68
38
41
31
23
31
26
20
21
24
22
21
33
28
36
30
21
28
31
28

Igor Vandamme, oktober 2013
De Korhaan nr. 2 / april 2014

172

Pagina 41

Leem-kieuwpootkreeft (Triops cancriformis)
Tijdens een kamp van de JNM in het Klein Schietveld van Brasschaat werden
een aantal merkwaardige waterdiertjes opgemerkt. Deze beestjes kropen
over zandige bodems van een ondiepe troebele plas en hadden een zeer
vreemd uiterlijk met een hoefijzervormig schild en een lange gevorkte
staart.
De laatste waarnemingen in België dateren van 1930. Dat de soort dus na
zeventig jaar opnieuw wordt aangetroffen is heel bijzonder. Het is echter
nog niet duidelijk of de soort er zich opnieuw gevestigd heeft, dan wel altijd
onopgemerkt is gebleven.

De laatste jaren is er echter weinig over de Leem-kieuwpootkreeften
(Triops cancriformis), voor de eenvoud gewoon Triops genoemd,
gesproken en de soort is nauwelijks bekend. Desondanks wordt de
soort nog regelmatig gevonden in de buurt waar hij toen werd
ontdekt. Op de vraagstelling in de laatste zin van dit artikel is dus nog
geen antwoord.
Algemeen
Over heel de wereld vind je zo’n 15-tal soorten van de Triops (het
geslacht in dit geval). Deze komen voor in de meeste Europese
landen, Rusland, Japan, Senegal, Zuid-Afrika, Israël, ... In dit opzicht is
onze Triops dus een beetje een wereldreiziger.
Hoe je deze soort kan herkennen is geen moeilijke vraag. Eens je
hem ooit op foto of tekening hebt gezien kan je niet missen. De 2 tot
6 cm grote Triops behoort tot de Geleedpotigen. Onder zijn schild
vind je een gesegmenteerd lijfje met 10-tallen pootjes, wat ook het
ademhalingsorgaan vormt. Zijn gevorkte staart en de voelsprieten
aan zijn voorkant maken hem onmiskenbaar.
Historiek
Deze Triops is écht stokoud. In Duitsland vond men fossielen van
Triopsen uit de periode van het Trias (afgerond van 200 tot 235
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miljoen jaar geleden). Zeer bijzonder is het feit dat deze Leemkieuwpootkreeften zich gedurende deze periode bijna onveranderlijk
in leven hebben weten te houden. Een mooi voorbeeld van een leven
fossiel dus.
Ecologie
De Triops zijn biotoop zijn tijdelijke waterpoelen. Denk daarbij aan
karrensporen, ondiepe beekjes, ... De voorwaarde is dat deze poel af
en toe droog komt te staan. Deze soort komt zelf voornamelijk voor
in plassen die snel uitdrogen, maar zich op een andere dag of andere
maand, terug vullen met regen- of overstromingswater. Het voordeel
van zo’n waterpartij is dat er zich geen grote predators (denk aan
vissen) voordoen en dat het water snel opwarmt. Hier vult een Triops
zijn dag met over de bodem te ‘racen’ en slib op te vangen, waaruit
hij dan verteerd wat hij tegenkomt. De Triops is omnivoor, dus eet
zowel kleine stukjes plantaardig materiaal als een toevallig
passerende ééncellige.
Levenscyclus
Wanneer een beestje in tijdelijke plassen leeft met weinig tijd om
zich te ontwikkelen en te vermenigvuldigen en al 200 miljoen jaar
meegaat, moet dat wel een unieke voortplanting bezitten. En dat
heeft het op verschillende manieren.
Eerst en vooral zijn de Triopsen zelf en hun eitjes goed aangepast
tegen droogte. Wanneer de poel uitdroogt voelt de Triops de drang
om zich voor te planten; dit is het signaal om eieren te produceren.
Deze bevinden zich in een eierzak onderaan de buik (op het 11de
segment). Nadien blijven deze onderaan zitten of wordt deze aan
een waterplant achtergelaten. De eieren zelf zijn resistent tegen van
alles. Ze kunnen lange tijd tegen droogte en kunnen vlot passeren
door het spijsverteringskanaal van vogels. Wanneer deze een tijd
later terug water met de juiste condities tegen komen zal een deel
van de eitjes uitkomen binnen een periode van enkele uren tot
enkele dagen. Binnen twee weken zal hij al geslachtsrijp zijn en voor
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zijn eigen nageslacht kunnen zorgen. Wanneer eerst slechts een deel
van de eitjes uitkomt, is er nog een back-up voor als deze plas te
vroeg uitdroogt.
Triops in je tuin?
Moest je eens een Triops tegen komen, wat doe je dan? In eerste
plaats laat je de beestjes best verder zwemmen. Je kan ze eventueel
wel even op je (natte) handen nemen voor een foto te nemen. Post
die dan samen met de juiste locatie (liefst verborgen) op
www.waarnemingen.be. De grootste kans om deze kleine
wondertjes tegen te komen heb je in het Klein Schietveld, aangezien
deze elders nog niet is gezien. Maar als deze soort zolang ongezien is,
bestaat de kans evengoed om die ergens anders te spotten!
Bron:
- Morphological variation and
cancriformis, Zierold et al.,2006

genetic

diversity

of

Triops

Afbeeldingen:
Thijs Nouws
Waarneming 10 augustus 2013
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De Graanhalm
Berkendreef 3
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.52.62

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal
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Bijzondere waarnemingen in Essen en Kalmthout
Afgelopen winter zullen we ons herinneren als een extreem zachte winter.
Dit had ook zijn effect op de vogels. Heel wat soorten die normaal
wegtrekken om in meer zonnigere oorden te overwinteren bleven nu in de
regio en een aantal meer noordelijke soorten die in de lage landen
bezoeken tijdens de winter waren nu afwezig. Toch werden er ook nu weer
een aantal opmerkelijke waarnemingen verricht. Vooral de aanwezigheid
van grote groepen ganzen en zwanen in de regio was een erg leuke
vaststelling. Verder werden er ook nog enkele speciale gasten ontdekt.
Dit alles kan je lezen in onderstaand overzicht.

Op 23 feb. werd al een Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis)
waargenomen op de Drielingvennen in de Kalmthoutse Heide.
Grote Zilverreigers (Ardea alba) werden deze winter weer zeer
geregeld waargenomen op diverse plaatsen in de regio. Vooral in het
weilandencomplex van De Maatjes en De Wezelse Heide werden ze
bijna dagelijks gezien. Hier overwinterden minimum een 6-tal exn.
Op 23 febr. vloog er een Ooievaar (Ciconia ciconia) over de
Kalmthoutse Heide.
De groep Kleine Zwanen (Cygnus bewickii) was deze winter nog
aanwezig in de Maatjes/Wezelse Heide. Op 1 dec. werd een
maximum geteld van 317 exn.! In feb. waren nog max. een 100-tal
exn. aanwezig. Toendrarietganzen (Anser serrirostris) werden
geregeld gemeld, vooral in Hopmeer en in de Maatjes. In de Maatjes
werd een max. geteld van 300 exn. Leuk was de aanwezigheid van
Kleine Rietgans (Anser brachyrhynchus). In januari verbleven er
enkele exn. in de Maatjes en op Hopmeer.
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Kolgans (Anser albifrons) was deze winter zeer talrijk aanwezig. Er
werden tot 3000 exn. geteld op Hopmeer. Ook in de Maatjes en de
Kalmthoutse Heide verbleven grote groepen. Zo werd in dit laatste
gebied ook een groep van 2000 exn. gemeld. Ook Grauwe Gans
(Anser anser) deed het zeer goed. Zowel in Hopmeer als in het
weilandencomplex van de Maatjes/Wezelse Heide werden groepen
van meer dan 500 exn. geteld. Ook de aanwezigheid van groepjes
Brandganzen (Branta leucopsis) was interessant. Zo verbleef er in het
Hopmeer in de Wouwse Plantage een groepje van 92 exn.
Een Bergeend (Tadorna tadorna) overwinterde op het Stappersven.
De grootste aantallen Smienten (Anas penelope) werden traditioneel
weer waargenomen in Hopmeer en op het Stappersven. Een max.
van 190 exn. werd geteld in Hopmeer. Op het Stappersven verbleef
ook Wintertaling (Anas crecca) in redelijk grote aantallen. Hier
werden geregeld groepen van 150 of meer waargenomen.
Pijlstaarten (Anas acuta) waren heel de winter te bekijken in de
regio, vooral dan op het Stappersven en in Hopmeer. Het ging
meestal om kleine groepen van max. 30 exn. Slobeend (Anas
clypeata) was goed vertegenwoordigd deze winter; vooral op het
Stappersven. Hier verbleef een groep van meer dan 200 exn. Ook
Tafeleend (Aythya ferina) was heel de winter aanwezig. Alle
waarnemingen werden zoals gewoonlijk verricht op het Stappersven;
steeds in kleine aantallen. Kuifeenden(Aythya fuligula) werden op
diverse plaatsen in de regio waargenomen in kleine groepjes.
Brilduikers (Bucephala clangula) werden waargenomen op
verschillende vennen in de Kalmthoutse Heide. Vooral de Putse Moer
en het Stappersven was populair voor deze soort. Op de Putse Moer
verbleef een max. van 14 exn. Opmerkelijk was de aanwezigheid van
een vrouwtje Nonnetje (Mergellus albellus) op 4 jan. Ook de
aanwezigheid van 2 Grote Zaagbekken (Mergus merganser) op
ditzelfde ven op 30 jan. is bijzonder.
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De zachte winter zorgde ervoor dat er ook enkele Bruine
Kiekendieven (Circus aeruginosus) aanwezig waren in de regio.
Blauwe Kiekendieven (Circus cyaneus) waren traditioneel weer
aanwezig in hun overwinteringsgebieden van de regio, met name de
heidegebieden en De Maatjes. Er kwam slechts 1 melding binnen van
een Smelleken (Falco columbarius) in de Kalmthoutse Heide.
Slechtvalken (Falco perigrinus) werden net zoals de afgelopen jaren
ook nu weer zeer geregeld waargenomen op diverse plaatsen in de
regio.
Op verschillende plaatsen werden Houtsnippen (Scolopax rusticola)
opgemerkt.
Op 23 febr. verschenen de eerste Zwartkopmeeuwen (Ichthyaetus
melanocephalus) in de regio.
De eerste Boomleeuweriken (Lullula arborea) werden waargenomen
in de Kalmthoutse Heide op 23 februari. Door de zachte winter
waren er ook heel de periode enkele Roodborsttapuiten (Saxicola
rubicola) te vinden in de streek. Bijzonder was de aanwezigheid van
een Cetti’s Zanger (Cettia cetti) in de Nol te Essen-Wildert. In een
tuin in Essen-Wildert waren deze winter geregeld 1 tot 2
Zwartkoppen (Sylvia atricapilla) aanwezig op een voedertafel. Op 11
jan. werd een Tjifjtaf (Phylloscopus collybita) waargenomen in De
Maatjes. Enkele Klapeksters (Lanius excubitor) waren aanwezig in de
verschillende heidegebieden van de regio. Kruisbekken (Loxia
curvirostra) werden bijna dagelijks waargenomen in de Kalmthoutse
Heide. Ook de Grote Kruisbekken (Loxia pytyopsittacus) die vorig
najaar in de Kalmthoutse Heide arriveerden, waren daar nog de
ganse winter aanwezig. In totaal gaat het om een groep van 30 tot 40
vogels. Op diverse plaatsen werden enkele Goudvinken (Pyrrhula
pyrrhula) opgemerkt. Ditzelfde geldt ook voor Appelvink
(Coccothraustes coccothraustes), een soort die de laatste jaren meer
en meer wordt waargenomen in de regio. Op 28 dec. verbleef een
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Geelgors (Emberiza citrinella) in de Steertse Heide in de Kalmthoutse
Heide.

Bijzondere waarnemingen op het Groot Schietveld
In feb. werden enkele Bokjes (Lymnocryptes minimus) opgemerkt in
het gebied. De ganse winter werden er ook verschillende
Houtsnippen (Scolopax rusticola) opgestoten.
Een zeer bijzondere waarneming was deze van een luidroepende
overvliegende Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) op 31 dec.
Tot zover dit overzicht. Een volledig overzicht kan je vinden op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck

© Glenn Vermeersch - Strandleeuwerik
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Roken is gezond … voor stadvogels !
Sinds jaar en dag gebruiken vogels bij het bouwen van hun nesten
bepaalde planten om parasieten uit de nesten te weren. In steden
staan of liggen die planten echter niet zomaar voor het grijpen en
zouden vogels meer last kunnen hebben van parasieten en zich dus
minder succesvol kunnen voortplanten. Maar Darwin is ook in de
stad actief en enkele typische stadsvogels hebben op het lokale
gebrek aan medicinale planten een wel zeer eigenaardig alternatief
gevonden: sigarettenpeukjes!
Mexicaanse wetenschappers onderzochten recent de nesten van
Huismussen en Mexicaanse roodmussen op de aanwezigheid van
sigarettenpeukjes en hun rol bij de bestrijding van parasieten. Maar
liefst 89% van de huismussennesten in Mexico City bleken
sigarettenpeukjes te bevatten. Huismussennesten en Mexicaanse
roodmussennesten bevatten gemiddeld acht tot tien sigarettenpeukjes. De onderzoekers stelden vast dat nesten waarin peukjes
verwerkt waren, beduidend minder schadelijke parasieten bevatten
dan nesten zonder peukjes. Parallel met het onderzoek van de
nesten zelf, bekeken ze ook het effect van gerookte en ongerookte
peukjes op het aantal parasieten. En wat bleek: ongerookte
sigarettenpeukjes bleken beduidend beter in het afstoten dan
gerookte peukjes.
Waarom zijn nesten met peukjes dan zoveel beter dan nesten
zonder? Sigarettenpeukjes bevatten nicotine en dat blijkt afstotend
te werken op allerlei parasieten zoals mijten. Of de vogels bewust
aan dit soort zelfmedicatie doen, laten de onderzoekers in het
midden. Het zou net zo goed kunnen dat ze het simpelweg geschikt
nestmateriaal vinden zonder de ‘geneeskrachtige’ werking ervan te
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kennen. Om dit te achterhalen zou parallel onderzoek moeten
gebeuren in meer natuurlijke gebieden om na te gaan of deze vogels
bewust op zoek gaan naar medicinale planten om ze in hun nest te
verwerken. De onderzoekers waarschuwen er tenslotte ook voor dat
sigarettenpeukjes niet alleen positieve effecten zouden kunnen
hebben. Gerookte sigarettenpeukjes bevatten naast het parasietenafstotende nicotine immers ook heel wat sporen van pesticiden. En
dat zou op langere termijn wel eens in het nadeel van de stadsvogels
kunnen uitdraaien.
Dus, zo gezond zal roken dan toch niet zijn …
Dirk Maes, Inbo
Met dank overgenomen van Natuur.focus
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Zeevogels verspreiden
dodelijk plastic over de hele wereld
Jaarlijks vervoeren zeevogels honderden ton plastic van de ene naar de
andere kant van de wereld. De vogels verwarren kleine stukjes plastic met
voedsel. De toename van plastic zwerfvuil heeft wereldwijd een massale
sterfte van vogels, zeedieren en vissen tot gevolg.
Neem de albatrossen op afgelegen atollen in de Stille Oceaan. Die voeden
hun kuikens met kleine stukjes plastic die op voedsel lijken. De kuikens
sterven van ondervoeding en wanneer hun kadavers vergaan, belanden die
stukjes plastic weer in zee. Een funeste versie van recyclage.

45 ton plastic
Nagenoeg elke zeevogel heeft plastic in zijn maag zitten. Volgens
experts is dat ook het geval voor zeeschildpadden en veel vissoorten.
De noordse stormvogel is een veelvoorkomende zeevogel, er leven
er miljoenen van op de hele wereld. De volledige populatie zou in
totaal 45 ton plastic via de maag meedragen. Dat is een schatting van
Jan Andries van Franeker, bioloog bij IMARES, Institute for Marine
Resources & Ecosystem Studies in Wageningen.
De afgelopen dertig jaar heeft Van Franeker plastic aangetroffen in
de maag van ruim 95 percent van de onderzochte stormvogels uit de
Noordzee. Dat is ook het geval voor soortgelijke soorten zoals de
Wilson's stormvogels. Die soort zou jaarlijks ongeveer 35 ton plastic
transporteren van haar overwinterplaatsen in de Noordelijk
Atlantische gebieden naar de broedplaatsen in Antarctica. “Als de
voedingsgewoonten van het dier ertoe leiden dat het dier plastic kan
verwarren met voedsel, dan is het bijna zeker dat er plastic in zijn
maag zit”, vertelt van Franeker aan IPS.
Van Franeker is in Honolulu voor de vijfde internationale conferentie
over zeevervuiling. De vorige conferentie dateert van 2001.
“Ik heb soms een nachtmerrie waarin de stormvogels die tonnen
plastic op alle aanwezigen in een conferentiezaal als deze laten
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vallen”, vertelt van Franeker. “Dat zou pas een statement zijn.” De
oceanen worden steeds meer vervuild door een enorme hoeveelheid
plastic, visgerei en andere soorten vuilnis. Er zijn geen exacte cijfers
voorhanden, maar het zou om massale hoeveelheden gaan. In 2006
waagde het Milieuprogramma van de Verenigde Naties zich aan een
schatting: per vierkante kilometer zee zouden er 13.000 stukjes
plastic ronddrijven. Een wandeling aan de kust, waar ook ter wereld,
maakt het probleem snel duidelijk – tenzij die strook net werd
schoongemaakt.
Peuken en kroonkurken
De Amerikaanse ngo Ocean Conservancy houdt zich al 25 jaar bezig
met het schoonmaken van stranden en kustlijnen. In die 25 jaar
hebben ongeveer negen miljoen vrijwilligers in 152 landen 66
miljoen kilogram vuilnis opgeruimd en gecatalogeerd. Dat staat in
een nieuw rapport dat net werd gepresenteerd in Honolulu. De top
drie ziet er als volgt uit: Sigarettenpeuken, voedelverpakkingen en
kroonkurken. Komen nog voor in de top tien: plastic zakken, flessen
en rietjes.
“Mensen beseffen niet genoeg hoe gevaarllijk deze vervuiling is voor
de oceanen”, vertelt Achim Steiner, directeur van het VNMilieuprogramma (UNEP). Volgens Steiner is zwervuil op zee een
“onzichtbaar” probleem en wordt het daarom genegeerd. Nieuw
wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kleine plastic
deeltjes of chemicaliën vrijgeven die schadelijk zijn voor het
endocriene systeem. Dit zou ernstige gevolgen hebben voor soorten
die in zee leven, maar evengoed voor mensen.
Plastic breekt niet af
Jaarlijks wordt wereldwijd ongeveer 260 miljoen ton nieuw plastic
aangemaakt. Ter vergelijking: in 1950 ging het nog maar om vijf
miljoen ton plastic. Iedereen in de ontwikkelde landen gebruikt
gemiddeld ongeveer honderd kilogram plastic per jaar. Inwoners van
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ontwikkelingslanden hebben voorlopig genoeg aan twintig kilogram,
maar hun gebruik is de laatste jaren sterk aan het stijgen.
Plastic is niet afbreekbaar maar valt steeds verder uiteen in kleinere
stukjes, tot het microscopisch wordt. En zo kan het honderden jaren
in het milieu blijven rondzwerven. Volgens UNEP-directeur Steiner
zijn nieuwe beleidsmaatregelen noodzakelijk. Hij pleit voor een
uitbreiding
van
het
Zuid-Koreaanse
systeem
van
producentenverantwoordelijkheid (EPR). Het EPR-systeem verplicht
fabrikanten en importeurs een bepaalde hoeveelheid van hun
producten te recycleren. In de vijf jaar sinds de lancering van het
programma in Korea werd meer dan zes miljoen ton afval
gerecycleerd, waaronder 70.000 ton plastic. Het programma bracht
in totaal 1,1 miljard euro op. Het programma bleek een goede bron
van nieuwe werkgelegenheid. Ook Van Franeker pleit voor
beleidsmaatregelen. “Het volstaat een verplicht statiegeldsysteem te
ontwikkelen voor plastic”, aldus van Franeker. Duitsland, Nederland
en de Scandinavische landen hebben elk zo'n systeem. Gevolg: meer
dan 95 percent van alle plastic flessen worden gerecycleerd.
Bioplastic bestaat niet
Van Franeker sluit af met een waarschuwing: “Afbreekbaar of
composteerbaar plastic moet worden verboden. In bioplastic zit
evenveel plastic als in plastic dat van olie is gemaakt. Het
zogenaamde bioplastic breekt gewoon sneller af in microdeeltjes dan
de traditionele kunststoffen. We zijn niet meer in staat het te zien,
maar het is er nog steeds.” Volgens Van Franeker is het de industrie
die afbreekbaar en composteerbaar plastic promoot, zodat op korte
termijn kan doorgegaan worden met het eenmalig gebruik van
plastic. “Wegwerpgebruik van plastic is gewoon niet houdbaar”, zegt
hij. De Nederlandse bioloog is ondanks alles niet tegen het gebruik
van plastic: “Het is een prachtig materiaal. Men moet het enkel veilig
en herbruikbaar maken.”
Stephen Leahy
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Europees Parlement stemt resolutie
om plastic afval in zee te stoppen
Jaarlijks ‘ontvangt’ onze Noordzee 20.000 ton afval waaronder heel
wat plastic afval. Dieren raken er in verstrikt of eten het op. Ook de
Noordse Stormvogel beschouwt zwerfvuil als voedsel. Plastic hoopt
zich op in de maag. 95% van de dode stormvogels heeft plastic in de
maag, De plastics wordt door zon, wind en de golfwerking kleiner en
kleiner. Het gevaar is niet enkel dat deze microplastics opgegeten
wordt door plankton, vissen, vogels, etc. maar ook dat giftige stoffen
(PCB’s, insecticiden, pesticiden, etc.) ‘kleven’ aan dit microplastic en
zo opgenomen kunnen worden in het voedselweb. Het Europees
Parlement stemde recent een resolutie om het gebruik van plastiek
aan banden te leggen en streeft ernaar 80% in te zamelen en te
sorteren tegen 2020.
Dit initiatief sluit mooi aan bij de resolutie van Natuurpunt, Bond
Beter Leefmilieu, West- Vlaamse Milieufederatie, Stad Oostende,
Kimo, Stichting De Noordzee en Marien Ecologisch Centrum.
Mededeling Natuurpunt

“De Korhaan” digitaal
Wie “De Korhaan” digitaal als PDF wenst te ontvangen stuurt een
mailtje naar redactie@noorderkempen.be
Het bestuur
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© Liesbet Baeteman - Stappersven

© Sarah Pinseel - Vloeivleklieveheersbeestje
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Kantoor Backx-Kerstens
Antwerpsesteenweg 37
2910 Essen
tel. 03/667.54.24
FSMA 16081 A-cB
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FSMA 433551 A-cB
Kantoor Wilfried Dries
Kapelstraat 8
2910 Essen
tel. 03/667.60.80
FSMA 067381 A-cB
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