Tot eind mei konden we weer mateloos genieten van schitterend
lenteweer. Een lange periode met uitstekende voorjaarstemperaturen werd gelukkig even onderbroken met “meer dan
welkome regen”. De natuur deed er z’n voordeel mee. Standvogels
kwamen sneller en met meer succes dan vorig jaar tot broeden. Eind
maart werden al juveniele merels opgemerkt. Ondertussen zijn
verschillende soorten al volop bezig met hun tweede legsel. Ook heel
wat dagvlinders en libellen werden vroeger opgemerkt dan in 2013.
Half april verschenen er al meikevers. De plantenwereld stond op z’n
kop. Op 20 maart ondernam ik, puur uit nieuwsgierigheid, een
plantenzoektocht in een, vooral door landbouw gedomineerd, IFBLhok (= 1km² groot). Ik vond die dag al meer dan 150 verschillende
plantensoorten … zo vroeg al op het seizoen. Meestal geen
spectaculaire vondsten, maar toch merkwaardig. Het was niet voor
niets de vierde warmste lente ooit.
De verkiezingen zijn ook achter de rug. Wat ze hebben opgeleverd?
Wie België en Vlaanderen de volgende 5 jaar gaat leiden, is op dit
moment nog niet geweten. We kunnen enkel hopen dat de nieuwe
coalities ook aandacht zullen hebben voor ‘natuur’, ‘milieu’,
‘duurzaamheid’ en ‘cultuur’. Als we de verkiezingsbrochures mogen
geloven, is dat bij een aantal politieke partijen erg ‘miniem’. Hopen
dus maar …
Genoeg nu over de voorbije periode. Tijdens de zomer hopen we
uiteraard terug op mooi weer; niet te warm, niet te nat; gewoon een
goeie zomer waarin we kunnen genieten van de natuur.
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Ons zomerprogramma is dit jaar vooral toegespitst op nachtvlinders
en beheerswerken in het gebied Stappersven/Nolse Duinen. Dat er
verschillende soorten nachtvlinders voorkomen in onze tuinen,
weten we al, maar toch blijft het boeiend om elk jaar opnieuw
‘nieuwe’ tuinen met ‘andere’ soorten te mogen bezoeken. Om het
beheerswerk in een ander daglicht te plaatsen, wordt, naast twee
beheersdagen, ook een ‘avondbeheersmoment’ ingelast. Misschien
wel eens de moeite om mee te maken.
Tot slot wil ik iedereen een welverdiende, goedgevulde en
natuurrijke vakantie toewensen; thuis, in eigen land of elders.
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.
Joris Pinseel

De Korhaan nr. 3 / juli 2014

Pagina 2

28 juni 2014

8u00

Beheerswerken

einde
12u00

Beheerswerk Spijkerbroekje
“Maaibeheer”
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

2 juli 2014

19u00

Beheerswerken

einde
21u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Avondbeheerswerken”
Parking De Ster, Verbindingsstraat,
Kalmthout

Het is eens wat anders … in de avond beheerswerken uitvoeren. De
opdracht is Amerikaanse vogelkers zoeken en verwijderen.
Ondertussen bestaat de mogelijkheid om dieren waar te nemen die
je anders zelden of nooit ziet.
Meebrengen: aangepaste kledij, werkhandschoenen, snoeitang,
spade, …
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.

@

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
igor.vandamme@skynet.be
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5 juli 2014

9u00

Beheerswerken

einde
15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerswerken - maaien”
Parking Zuid, Verbindingsstraat,
Kalmthout

Ook tijdens de zomermaanden worden enkele delen van het
reservaat onder handen genomen. Maaien is een belangrijk
onderdeel van het heidebeheer en helpt om de vegetatie te
verjongen zodat er een mooi mozaïek aan leefgebieden ontstaat.
Meebrengen: aangepaste kledij, werkhandschoenen, hark, riek, …
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.

@

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

11 juli 2014

21u30

Determinatieavond

einde
1u00

13de Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Huize Van Hooydonk-Cox,
J. Tilborghsstraat 92 - Nieuwmoer

Elke tuin is anders; dus ook de vlindersoorten die er voorkomen
kunnen verschillen. Tijdens de 13de Nachtvlindernacht hopen we een
aantal interessante soorten te ontdekken in deze landelijke tuin.
Meebrengen: aangepaste kledij, (zak)lamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.


Inlichtingen: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)
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25 juli 2014

21u30

Determinatieavond

einde
1u00

14de Noorderkempen
Nachtvlindernacht
’t Nieuw Begin,
Herdersbaan 3 te Essen-Wildert

Een tuin in het midden van een bos kan leuke soorten herbergen. We
hopen ook nu weer op enkele interessante soorten.
Meebrengen: aangepaste kledij, (zak)lamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.


Inlichtingen: Frans Vorsselmans (tel. 03/666.71.76)

2 augustus 2014
3 augustus 2014

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

2 augustus 2014

9u00

Beheerswerken

einde
15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerswerken - maaien”
Parking Zuid, Verbindingsstraat,
Kalmthout

Tijdens de zomermaanden kunnen enkele percelen van het gebied
worden geplagd en gemaaid. Deze beheersmaatregel is noodzakelijk
om de droge en vochtige heidevegetatie te verjongen. Op die wijze
wordt de begroeiing vernieuwd.
Meebrengen: aangepaste kledij, werkhandschoenen, hark, riek, …
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.


Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
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8 augustus 2014

21u30

Determinatieavond

einde
1u00

15de Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Huize Nelen-Janssens
Verbindingsstraat 4 te Essen-Hoek

In het midden van het dorp komen uiteraard ook nachtvlinders voor.
Dat hopen we te ontdekken tijdens deze 15de Nachtvlindernacht.
Meebrengen: aangepaste kledij, (zak)lamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.


Inlichtingen: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)

31 augustus 2014

9u00

Vogelstudie

einde
15u30

Kalmthoutse Heide
“Bivrakens Dag”
Trektelpost Muggepiske
Verbindingsstraat, Kalmthout

Tijdens het najaar trekken grote aantallen vogels terug naar hun
overwinteringsgebieden. Veel roofvogels ondernemen ook die tocht.
Vanop onze trektelpost speuren we de lucht af op zoek naar … .
Meebrengen: verrekijker, lunchpakket en voldoende drank.
Aangepaste kledij. Een klein stoeltje kan nuttig zijn.
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 30 augustus 2014

@

Inlichtingen: Herman Jacobs (03/677.35.98)
herman.jacobs@telenet.be
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6 september 2014

9u00

Beheerswerken

einde
15u30

Stappersven
“Beheerswerken”
“De Ster” - Kruispunt Fr. Raatsstraat
en Kastanjedreef, Kalmthout

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

@

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

20 september 2014

8u30

Beheerswerken

einde
12u30


@

Smidsevijvers
“Beheerswerken”
Parkeren langs Groespolderstraat
Kalmthout-Nieuwmoer

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

27 september 2014

8u30

Beheerswerken

einde
12u00

Spijkerbroekje
“Maaibeheer”
Parking Spijkerbroekje, Spijker,
Essen

Natuurgebiedjes moeten op regelmatige momenten even onder
handen genomen worden. Maaien, afvoeren en verschralen komt
het bont zandoogje ten goede.
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
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4 oktober 2014

7u30

Vogelstudie

einde
16u00

Kalmthoutse Heide
“EuroBirdWatch”
Trektelpost Muggepiske
Verbindingsstraat, Kalmthout

Overal in Europa zijn vogelliefhebbers actief op zoek naar
overtrekkende vogels op honderden trektelposten. Vanop onze
trektelpost speuren we de lucht af op zoek naar … .
Meebrengen: verrekijker, lunchpakket en voldoende drank.
Aangepaste kledij. Een klein stoeltje kan nuttig zijn.
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 1 oktober 2014

@

Inlichtingen: Herman Jacobs (03/677.35.98)
herman.jacobs@telenet.be

11 oktober 2014

9u00

Beheerswerken

einde
15u30


@

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

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

12 oktober 2014

10u00

Natuurwandeling

einde
12u30


@

Stappersven
“CITO-EVENT - Beheer”

Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”
Bank van Rose Gronon - Zandstraat
Essen – Wildert

Inlichtingen en gids: Leo Juffermans (03/667.67.92)
leo_juffermans@hotmail.com
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16 oktober 2014

20u00

Week van het Bos
Voordracht

einde
22u00

Voordracht
“Reservaten in Polen”
NEC "De Vroente", Putsesteenweg
Kalmthout

Tijdens de Week van het Bos (van 12 tot 19 oktober 2014)
organiseert de milieudienst van de gemeente Kalmthout samen met
Natuurpunt Noorderkempen een fotolezing rond het oerbos van
Bialowieza. Natuurgids Jorn Van Den Bogaert gidst ons die avond
door het Bialowieza-woud, gelegen in Polen op de grens met WitRusland en bekend om het enige ongerepte laaglandoerbos dat
Europa nog rest. Daarna trekken we naar de Biebzra, een unieke
ongerepte rivier met moeras- en veenbossen er rond, die een
ongekende rijkdom kent aan fauna en flora.
@

igor.vandamme@skynet.be

19 oktober 2014

13u30

Week van het Bos
Landschapswandeling

einde
16u30



De Boterbergen
“Historische relicten”
Kruispunt Nolsebaan - Huybergsebaan
Essen – Wildert

Inlichtingen en gids: René Peeters (03/297.42.82)
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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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Paddenstoelencursus
Door het grote succes van de vorige paddenstoelencursussen richten
we ook dit najaar 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 98 - 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 (03/667 57 97)
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Buxusmot - Pyrale du buis (Diaphania perspectalis)
Op 9 april 2014 viel mijn oog op een buxusbol die aan één zijde geen
frisse uitlopers had. Toen ik het dichterbij bekeek zag ik dat de verse
blaadjes waren afgevreten. Vlug vond ik tussen de takjes een rups
van 3,5 cm. Geruime tijd zocht ik in mijn boeken en op internet naar
de rups maar vond ze niet. Dan gaf ik in Google ”chenille sur buis” in
en direct had ik de identieke afbeelding van de rups. In het Frans is
het de Pyrale du buis (Diaphania perspectalis). Het is namelijk een
pyralidae = een micro. Ik zocht bij de macro’s omdat het toch een
grote rups was.
Nu blijkt dat het een vrij nieuwe invasieve soort is die zich nog maar
vorig jaar in de Languedoc-Roussillon gevestigd heeft. Is ook al
gezien in Nederland, Duitsland en Oostenrijk en nu in maart rond
Parijs. We kunnen dus deze vreemde schadelijke indringer ook
verwachten in België. Daar zou hij veel schade kunnen toebrengen
aan de talrijke in vorm gesnoeide buxusstruiken. Want de rupsen
eten uitsluitend buxus waardoor deze een dor uitzicht krijgt.
Toevallig had ik vorig jaar op 28 september hier op ons terras het
imago op licht. Het is een zeer mooie vlinder die ik toen beter niet
terug had laten vliegen. Parelmoerwit met een violette weerschijn en
een donkere rand.
Toen ik de macro gevolgen van deze micro kende, ben ik mijn buxusbollen verder gaan inspecteren. Zo vond ik al vlug meer dan 40
rupsen op 1 bol. Enkele kweek ik verder en de rest van de rupsen
gaat naar de kippen van Jacqueline. 2 van de 4 bollen zijn hard
aangetast de 2 anderen nu nog maar weinig. Alles bij elkaar al 69
rupsen gevonden. De rupsen overwinteren klein in een spinsel tussen
de palmtakjes en eten nu volop om in mei het eerste imago te geven.
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Dan volgen de generaties elkaar op tot september. Deze vlinder die
uit India en China komt heeft hier geen natuurlijke vijanden. Vogels
vinden de rupsen niet gemakkelijk in de dichte struikjes en de rupsen
trekken zich bij de minste beweging terug in een spinselkussentje
tussen de blaadjes. Zonder giftige stoffen te gebruiken is manueel de
bol gans uitpluizen het beste middel om de rupsen te kunnen
uitschakelen.
Als er meer zulke zachte winters komen vrees ik het ergste.
Frans Vorsselmans
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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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Kijk eens onder water:
het visbestand op de Kleine Aa in Essen en Kalmthout
De Kleine Aa doorkruist als een blauw lint de gemeentes Kalmthout en
Essen van onze afdeling Noorderkempen. Natuurpunt Noorderkempen
werpt ook af en toe een blik onder water. Zo komen we te weten welke
zoetwatervissoorten er leven op het grondgebied van onze gemeentes. In
dit artikel gaan we daar verder op in.

Het deelbekken van de
Kleine Aa
Het deelbekken van de
Kleine Aa is één van de elf
deelbekkens
van
het
Maasbekken. In Vlaanderen
onderscheidt
men
elf
rivierbekkens waarvan het
Maasbekken er één van is.
Elk rivierbekken wordt op
zijn beurt onderverdeeld in
deelbekkens. Het Maasbekken maakt zelf deel uit
van
het
internationale
Maasstroomgebieddistrict.
De Kleine Aa stroomafwaarts van de
stuw te Essendonkbos
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Een watersysteem stopt immers niet aan administratieve of
bestuurlijke grenzen. Daarom is een integrale aanpak noodzakelijk,
met veel overleg over de grenzen van gemeenten, provincies,
gewesten en landen heen. Het integraal waterbeleid gaat dan ook uit
van een gebiedsgerichte aanpak. De watersystemen worden
opgedeeld in stroomgebieddistricten, stroomgebieden, bekkens en
deelbekkens. De organisatie van het waterbeleid gebeurt op elk van
deze verschillende niveaus. De Coördinatiecommissie Integraal
Waterbeleid is het overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen
en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn in
Vlaanderen. Deze samenwerking maakt een integrale aanpak van het
waterbeleid en waterbeheer mogelijk.
De Kleine Aa
De Kleine Aa is een onbevaarbare waterloop van categorie 2 en
wordt beheerd door de Dienst Integraal Waterbeleid van de
Provincie Antwerpen. De Kleine Aa loopt over het grondgebied van
Kalmthout en Essen richting Nederland.
Zowel in Essen als in Kalmthout bevindt zich een
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) welke zorgt voor de zuivering
van het huishoudelijk afvalwater. Het gezuiverde effluent van de
RWZI’s wordt in de Kleine Aa geloosd. Op de website van de Vlaamse
Milieumaatschappij kan je de zoneringsplannen raadplegen. Hier kan
je in detail nagaan welke zones zijn aangesloten op de riolering,
welke nog moeten aangesloten worden op de riolering en welke
zones hun afvalwater individueel moeten zuiveren (via een
zogenaamde IBA: individuele behandelingsinstallatie van afvalwater)
Om het waterpeil te reguleren zijn er maar liefst 8 stuwen geplaatst
op de Kleine Aa. Op de onderstaande figuur is het deelbekken van de
Kleine Aa weergegeven en de locatie van de stuwen. Ook is de Kleine
Aa op heel wat plaatsen rechtgetrokken. De stuwen verdelen de
waterloop in panden. Ter hoogte van sommige stuwen is er daardoor
een redelijk hoogteverschil. De stuwen kunnen afgesteld worden
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zodat in periodes van weinig water het water beter kan worden
bijgehouden en periodes met veel water het water beter kan
afgevoerd worden om wateroverlast te vermijden.
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Stroomgebied van de Kleine Aa te
Kalmthout en Essen en locatie van de
8 stuwen.
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Vissen houden helemaal niet
van stuwen. Zij vormen een
vaak onoverbrugbare hindernis wanneer de vissen
stroomopwaarts trekken om
bijv. te paaien of gewoon om
voedsel of beschutting te
zoeken. Bovendien bieden
zo’n rechtgetrokken panden
weinig variatie aan habitat.
De verschillende stuwen
nemen ook de dynamiek en de energie van een waterloop weg. Vaak
gaat dit ten koste van de meer zeldzame soorten die hogere eisen
stellen aan de structuur en de kwaliteit van hun leefomgeving.
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Een vrije loop met meanders
Gelukkig is de Kleine Aa niet overal aan banden gelegd en kan de
waterloop ter hoogte van de grens met Nederland nog vrij zijn gang
gaan. Stroomafwaarts van Essendonkbos net beneden de stuw tot
aan de grens meandert de Kleine Aa vrolijk doorheen het landschap.
Hier worden nog bochten uitgeschuurd. Aan de buitenbochten zal de
waterloop het landschap steeds verder uitsnijden (erosie), terwijl in
de binnenbochten afzetting van zand (sedimentatie) plaats vindt.
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Het ontstaan van meanders – erosie en sedimentatie
Wanneer de mens niet ingrijpt en
geen keurslijf oplegt aan de
waterloop zullen ter hoogte van de
buitenbochten de meanders dus
steeds dieper insnijden in het
landschap. Op een bepaald moment
zal de meander echter zo groot
geworden zijn dat de waterloop zelf
beslist om een ander traject te gaan
volgen. Tijdens een periode met veel water en een hoge waterafvoer
wordt de druk van het water op de binnenzijde van de meander zo
hoog dat het water zich een nieuwe weg baant en de meander als
het ware afsnijdt. Na verloop van tijd zal de oude meander dan nog
maar gedeeltelijk of op termijn zelfs helemaal niet meer in
verbinding staan met de eigenlijke waterloop. Hiermee wordt echter
weer een nieuw biotoop gecreëerd met heel wat kansen voor tal van
dieren en planten. In de waterloop zelf wordt gaat alles weer verder
en wordt opnieuw een proces van hermeandering gestart, deze keer
wellicht op een andere plaats en in een andere richting. De
waterloop kiest dit volledig zelf. Zullen we dergelijke natuurlijke
evoluties nog kunnen waarnemen op het grondgebied van onze
gemeentes?
Bij het rechttrekken van een waterloop door de mens worden de
meanders op kunstmatige wijze afgesneden en gedempt en wordt de
waterloop kaarsrecht getrokken en de oevers verstevigd zodat vrije
meandering niet mogelijk is. De oorspronkelijke gedachte was dat
men hierdoor het water beter kon beheersen en sneller afvoeren.
Lokaal gaat dit misschien wel op, maar de gevolgen zullen zich vaak
in de meer stroomafwaartse delen manifesteren. Het waterbergend
vermogen van een rechtgetrokken waterloop is aanzienlijk kleiner
dan van een natuurlijke waterloop. In periodes van grote afvoer zal
het water in rechtgetrokken waterlopen snel en in grote
hoeveelheden stroomafwaarts worden gevoerd. Hierdoor dreigt het
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risico op wateroverlast en overstromingen in de meer
stroomafwaarts gelegen delen. In natuurlijke waterlopen is de
verblijftijd van het water langer en het waterbergend vermogen
groter; bovendien zijn er gedeelten waar de waterloop buiten de
oever de kan treden in het winterbed of overstromingsgebieden.
Zo’n overstromingszones bieden heel wat kansen voor diverse
vissoorten. In het voorjaar warmt het water in deze zones sneller op
dan in de rest van de rivier. Zo’n plaatsen zijn ideaal als paai- of
opgroeigebied voor diverse vissoorten. Larven en juvenielen kunnen
er opgroeien en later op het jaar als het water weer zakt naar de
rivier migreren. Het spreekt vanzelf dat een rechtgetrokken
waterloop maar weinig kansen biedt voor vissoorten.
Herstel van de Kleine Aa
De Dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Antwerpen is
verantwoordelijk voor het beheer van de Kleine Aa. Teneinde deze
waterloop te herstellen in zijn vroegere glorie heeft de Provincie een
hermeanderingsproject uitgevoerd net stroomafwaarts van de
Nieuwmoersesteenweg (N133). Hierbij werd een historische
meander terug
aangetakt aan
de Kleine Aa.

Herstelproject
Kleine Aa - zicht op
de meander
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Tegelijk werd een hele zone voorzien waar de waterloop vrij buiten
de oevers kan treden in periodes van hevige regenval en grote
afvoer. Op die manier worden andere zones gevrijwaard van
overstromingen. Het project biedt heel wat variatie in habitat aan
vissen en planten.
Opvolging van het visbestand
De laatste jaren zijn er op nationaal vlak aanzienlijke inspanningen
geleverd om de waterzuiveringsinfrastructuur verder uit te bouwen
om het herstel van de waterkwaliteit te bevorderen. We kunnen
hierbij in eerste instantie denken aan de bouw van het
zuiveringsstation dat het afvalwater van onze hoofdstad Brussel
behandelt, maar ook op lokaal vlak werd er gewerkt. Zo werden
beide zuiveringsstations in Kalmthout en Essen grondige hernieuwd
met het oog op het behalen van betere zuiveringsresultaten.
Natuurpunt Noorderkempen wil graag de vinger aan de pols houden
wat betreft de Kleine Aa die als blauwe ader het grondgebied van
onze gemeenten doorkruist. Daarom volgen we op regelmatige basis
de evolutie van het visbestand op door middel van fuiken. De vissen
weerspiegelen de kwaliteit en het ecologisch functioneren van deze
waterloop.
Hoe gebeuren de afvissingen?
De afvissingen vinden plaats met fuiken. Om te mogen vissen met
fuiken is trouwens een vergunning nodig op basis van de
riviervisserijwetgeving. Deze vergunning werd verleend door het
Agentschap voor Natuur en Bos.
Een fuik is een vangsttuig bestaande uit een rond hoepels gespannen
toelopend net, waarin zich trechtervormige delen bevinden en
eindigend in een soort van dichtgesnoerde zak. Ter hoogte van de
eerste hoepel bevindt zich een net van ongeveer 1,5 meter lengte
om de vissen te geleiden naar de inzwemopening.
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De totale lengte van de fuik inclusief het geleidingsnet bedraagt circa
3 meter. Aan de onderzijde van het geleidingsnet zijn gewichtjes
bevestigd om het op de grond te houden en aan de bovenzijde
vlottertjes: zo blijft het net mooi verticaal staan in het water staan en
worden vissen die er tegenaan zwemmen richting de fuik afgeleid.
Fuiken worden gewoonlijk 24 uur na plaatsing geledigd.
Fuik in de Kleine Aa – onderaan
geleidingsnet
en
vlotters
–
bovenaan hoepels met net

Waarnemingen
Tussen 2011 en 2013
gebeurden op verschillende
plaatsen te Essen en
Kalmthout afvissingen met
fuiken.
Hierbij werden in totaal 4
verschillende
vissoorten
gevangen:
riviergrondel,
paling, blauwbandgrondel
en tiendoornige stekelbaars
Op de Kleine Aa werden
ook nog drie andere
vissoorten op andere wijze
waargenomen: giebel (éénmalige waarneming van een dood drijvend
exemplaar), karper (éénmalige zichtwaarneming) en bermpje
(gevangen tijdens een bemonstering van slakken). Ondanks de
relatief intensieve staalnames met fuiken werden buiten de 4
vissoorten geen andere soorten gevangen, zelfs niet de soorten die
op een andere manier werden waargenomen. De diversiteit aan
vissoorten is dus laag te noemen, voor een dergelijk type waterloop
zouden we veel meer soorten mogen verwachten.
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In de volgende tabellen worden de resultaten van de afvissingen in 2011, 2012 en 2013 weergegeven.
Afvissingen 2011
Essen: tussen Essendonkbos en de grens
met Nederland, stroomafwaarts van
stuw 1
Kalmthout: tussen stuw 7 en stuw 8:
tussen het Ziel en Beverdonkstraat ter
hoogte van monding Dorpsbeek,
stroomaf van stuw 8
Totaal
Afvissingen 2012
Essen: tussen Essendonkbos en de grens
met Nederland, stroomafwaarts van
stuw 1
Essen: tussen stuw 1 en stuw 2: vlak
stroomopwaarts Essendonkbos
Essen: tussen stuw 1 en stuw 2: tussen
Schanker en IJkensbeemd, stroomaf (50
m) Schanker
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Inspanning
3 fuiken
2 afvisdagen
3 fuiken
1 afvisdag
6 fuiken
2 afvisdagen
Inspanning
3 fuiken
1 afvisdag
2 fuiken
1 afvisdag
1 fuik
1 afvisdag
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Soort

Aantal

riviergrondel
tiendoornige stekelbaars
blauwbandgrondel
riviergrondel
tiendoornige stekelbaars

57
3
1
2
7

blauwbandgrondel

24

3 soorten

94

Soort
riviergrondel

Aantal
432

blauwbandgrondel

2

riviergrondel

99

riviergrondel

69

paling (+/- 50 cm)

1

Essen: tussen stuw 1 en stuw 2: tussen
Schanker en IJkensbeemd, vlak onder
stuw 2 ter hoogte van monding
Schankerbeek
Essen: tussen stuw 2 en stuw 3: ter
hoogte van de oude meander die door de
Provincie werd aangetakt
Essen: tussen stuw 2 en stuw 3: stroomaf
stuw 3 ter hoogte van monding
Kraaienbeek

1 fuik
1 afvisdag
3 fuiken
1 afvisdag
3 fuiken
1 afvisdag

Essen: tussen stuw 3 en stuw 4: stroomaf 3 fuiken
stuw Kasteelbeemd, vlak onder stuw 4
1 afvisdag
Essen: tussen stuw 4 en stuw 5: stroomaf 3 fuiken
stuw Rosse Gronopad, vlak onder stuw 5 1 afvisdag
Essen: tussen stuw 5 en stuw 6: stroomaf
3 fuiken
stuw Wildert, vlak onder stuw 6
1 afvisdag
Kalmthout: tussen stuw 6 en stuw 7: ter
hoogte van de kruising met de
Rozendaalse Vaart, stroomaf van stuw 7
Kalmthout: tussen stuw 7 en stuw 8:
tussen het Ziel en Beverdonkstraat ter
De Korhaan nr. 3 / juli 2014

3 fuiken
1 afvisdag
3 fuiken
1 afvisdag
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riviergrondel

3

blauwbandgrondel

1

riviergrondel
tiendoornige stekelbaars
blauwbandgrondel
riviergrondel

384
5
1
155

blauwbandgrondel

7

riviergrondel
tiendoornige stekelbaars
paling (+/- 70 cm)
riviergrondel
tiendoornige stekelbaars
riviergrondel
tiendoornige stekelbaars

262
3
1
189
6
53
11

riviergrondel
tiendoornige stekelbaars
blauwbandgrondel
riviergrondel
tiendoornige stekelbaars

24
15
15
23
12

hoogte van monding
stroomaf van stuw 8

Dorpsbeek,

Totaal

Afvissingen 2013
Essen: tussen Essendonkbos en de grens
met Nederland, stroomafwaarts van
stuw 1
Essen: tussen stuw 1 en stuw 2: tussen
Schanker en IJkensbeemd, stroomaf (50
m) Schanker
Essen: tussen stuw 3 en stuw 4: stroomaf
stuw Kasteelbeemd, vlak onder stuw 4
Kalmthout: tussen stuw 7 en stuw 8:
tussen het Ziel en Beverdonkstraat ter
hoogte van monding Dorpsbeek,
stroomaf van stuw 8
Totaal
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blauwbandgrondel

2

28 fuiken
11 afvisdagen

4 soorten

1.775

Inspanning

Soort

Aantal

3 fuiken
1 afvisdag

riviergrondel

23

riviergrondel
tiendoornige stekelbaars
blauwbandgrondel
riviergrondel
tiendoornige stekelbaars
riviergrondel
tiendoornige stekelbaars

411
1
1
6
6
45
1

blauwbandgrondel

1

3 soorten

495

3 fuiken
3 afvisdagen
3 fuiken
1 afvisdag
3 fuiken
1 afvisdag
12 fuiken
6 afvisdagen
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Profiel van de meest gevangen vissoorten
In deze paragraaf geven we wat meer informatie over de 4 gevangen
vissoorten.
Riviergrondel – Gobio gobio
Leefomgeving
De riviergrondel is één van de kleinere stroomminnende
karperachtigen. De lichaamsbouw, de onderstandige bek en de
baarddraden laten zien dat de riviergrondel een karakteristieke
bodembewonende vissoort is. De riviergrondel stelt geen hoge eisen
aan zijn leefomgeving en komt dan ook in een groot aantal
watertypen voor. De riviergrondel heeft een voorkeur voor het
heldere, stromende water van beken. Maar ook in rivieren en
kanalen en zelfs in vele stilstaande wateren kan deze soort worden
aangetroffen. Alleen zachte veenbodems worden gemeden. In beken
is de riviergrondel in kleine scholen te vinden op trajecten met een
geringe diepte (minder dan 1 meter), waar hij zich - vooral onder
bruggen - ophoudt op reliëfrijke plekken zoals een hellende bodem,
aanzandingen en geulen.
Voortplanting
De paaitijd valt in de maanden april tot en met juni, bij een
watertemperatuur van 12 tot 17 °C. Aan de paaiplaatsen worden
duidelijk meer eisen gesteld dan aan het leefgebied. In de paaitijd
zoekt de riviergrondel ondiepe plekken met een schone zand- of
grindbodem op, waar het water langzaam stroomt en bij voorkeur
helder is. Hier worden de eieren los of in klompjes vastgekleefd aan
bij voorkeur kiezels of grind, maar ook wel aan waterplanten,
boomwortels en op de bodem liggende bladeren. De riviergrondel
overwintert op diepere plekken met zwak stromend of stilstaand
water.
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Riviergrondel met in elke mondhoek een karakteristieke baarddraad

Voedsel
Het voedsel van de riviergrondel bestaat uit bijna alles wat aan klein
dierlijk leven op en in de bodem te vinden is, zoals wormen,
kreeftachtigen en muggenlarven, maar ook detritus en algen. Jonge
riviergrondels eten daarnaast ook zoöplankton.
Groei en leeftijd
De maximale lengte van de riviergrondel is 20 cm. In het eerste jaar
wordt een lengte bereikt van 2 tot 7 cm. De riviergrondel is na 2 tot 3
jaar geslachtsrijp bij een lengte van 8 tot 9 cm. De maximale leeftijd
is 6 jaar, maar de meeste riviergrondels worden nier ouder dan 3
jaar.
Tiendoornige stekelbaars – Pungitius pungitius
Leefomgeving
De tiendoornige stekelbaars komt zowel in zoet als in licht tot matig
brak water voor. Het verspreidingsgebied van de tiendoornige
stekelbaars wordt beperkt door watervervuiling en het ontbreken
van geschikte paaigebieden. Dat zijn vooral kleine, ondiepe, zeer
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plantenrijke, liefst licht brakke slootjes in de buurt van riviermonden.
Waar die aanwezig zijn kan de tiendoornige stekelbaars zich optimaal
voortplanten. Maar ook in bovenlopen van beken worden
tiendoornige stekelbaarzen soms massaal aangetroffen. Ze voelen
zich tussen de waterplanten in de oeverzone het meest thuis. Ze
hebben daar enige beschutting tegen allerlei vijanden. Snoek, baars
en paling, maar ook visetende vogels eten de tiendoornige
stekelbaarsjes graag. Als er weinig waterplanten zijn, zal de
driedoornige stekelbaars veel beter stand houden dan de
tiendoornige. Dat komt doordat de driedoornige stekelbaars door
roofvissen minder graag gegeten wordt en doordat de driedoornige
stekelbaarzen een effectiever vluchtgedrag vertonen bij gevaar.
Voortplanting
In Europa loopt de paaitijd van maart tot september. De visjes paaien
meestal meerdere malen binnen deze paaiperiode. Mannelijke
tiendoornige stekelbaarsjes bouwen in de paaitijd een plantennestje.
Meestal hangt dit nestje op enige afstand boven de bodem tussen de
waterplanten. Het aantal eitjes dat een volgroeid (6-7 cm) vrouwtje
in een nestje legt, varieert van 200 tot 250. Het mannetje verzorgt de
eitjes en onderhoudt het nestje. Hij zorgt dat de eitjes niet uit het
nestje kunnen vallen en hij voorziet ze van vers, zuurstofrijk water.
Vlak voordat de eitjes uitkomen is dit waaieren het heftigst. Als de
broedjes uit de eitjes komen, bouwt het mannetje een
"kraamkamer" van plantenmateriaal boven op het nest. Daarin
brengen de larfjes de eerste 3 à 4 dagen van hun leven door. In die
tijd verteren ze hun dooierzakje. Gedurende die periode is het
mannetje zeer agressief en beschermt de broedjes optimaal tegen
roofvijanden. Als de jonge visjes voortijdig van het nest
wegzwemmen, jaagt hij ze daarin terug. De broedjes die hun
dooierzakje geheel opgeteerd hebben, zwemmen naar het
wateroppervlak om daar hun zwemblaas te vullen. Daarna leven ze
zelfstandig verder.
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Tiendoornige stekelbaars –
10 stekeltjes op de rug

Voedsel
Tiendoornige stekelbaars
zoekt
grotendeels
hetzelfde voedsel als de
driedoornige stekelbaars.
Dierlijk
plankton,
wormpjes, insecten en
andere ongewervelde dieren staan op zijn menu. Ook eet hij soms
algen, plantenmateriaal en allerlei afval. Ook 's winters, bij zeer lage
watertemperaturen, neemt het tiendoornige stekelbaarsje nog
voedsel op.
Groei en leeftijd
In het eerste levensjaar groeit de tiendoornige stekelbaars erg snel.
Daarna staat de groei vrijwel stil. De lengte die het visje uiteindelijk
bereikt, hangt sterk af van de omgeving waarin hij leeft. In
voedselarme wateren in Europa worden ze vaak slechts 3 tot 4 cm
lang. Daarmee behoren ze tot de kleinste gewervelde dieren die hier
voorkomen. De maximale leeftijd wordt geschat op 3 tot 5 jaar. Uit
aquariumwaarnemingen is bekend dat tiendoornige stekelbaarzen al
in de zomer van hun eerste levensjaar paairijp kunnen worden.
Paling – Anguilla anguilla
Leefomgeving
De aal of paling is één van onze meest algemene vissoorten. Omdat
de paling een bijzonder groot aanpassingsvermogen heeft en weinig
eisen aan het leefmilieu stelt, komt hij voor in vrijwel ieder
watertype, van diepe, stilstaande wateren tot in de bovenloop van
beken en rivieren. De belangrijkste eis die de aal aan het leefgebied
stelt is dat dit vanuit zee bereikbaar moet zijn en dat hij, als schieraal
of zilverpaling, hiervandaan weer vrij naar zee kan trekken.
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De lichtschuwe paling is vooral in de schemering en 's nachts actief.
Overdag graaft de paling zich in de bodem in of verbergt zich in
holten in de oever of tussen en onder waterplanten, boomwortels,
stenen of andere obstakels. De paling heeft een voorkeur voor
relatief hoge watertemperaturen; tijdens de wintermaanden
vertoont hij dan ook weinig activiteit en trekt zich in een schuilplaats
terug, passief wachtend op een stijging van de watertemperatuur in
het voorjaar.
Paling

Voortplanting
De paling is een zogenaamde katadrome vissoort, die het grootste
deel van zijn leven in zoet water doorbrengt, maar zich in zee
voortplant. Als ‘Leptocephaluslarve' verzamelen de jonge palingen
zich aan het begin van het jaar voor onze kust. Nadat zij tot glasaal
zijn gemetamorfoseerd trekken zij massaal het binnenwater op, waar
zij in meerdere jaren tot volwassen paling opgroeien.
Wanneer de paling geslachtsrijp is geworden, wordt hij schieraal of
zilverpaling genoemd. De migratie van schieraal naar de
paaigebieden, die waarschijnlijk in de Sargassozee bij de Bermudaeilanden liggen, komt in het najaar op gang.
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Voedsel
Het voedselpakket van de paling bestaat vooral uit op en nabij de
bodem levende ongewervelden, zoals muggenlarven, vlokreeften,
aasgarnalen, waterpissebedden, haften en kokerjuffers. Ook
vis(broed) behoort tot het voedsel. Palingen met een lengte van
meer dan 35cm kunnen zich ontwikkelen tot specialistische
vispredator; deze zogenaamde breedkop-palingen jagen, net als de
snoek, vanuit een schuilplaats op prooivis. Paling is geen
'lijkenvreter', zoals zo vaak wordt beweerd. Wel kan de paling
stukken afscheuren van prooien die veel groter zijn dan hijzelf door
zich in de prooi vast te bijten en snel rond de eigen as te draaien.
Groei en leeftijd
De paling komt als glasaal het zoete water binnen, waar hij verblijft
totdat hij geslachtsrijp is geworden en verandert in schieraal.
Mannetjes worden dit bij een lengte van 30 tot 45cm, vrouwtjes in
de regel bij een lengte vanaf 55cm. Soms blijven vrouwtjes echter
veel langer in het zoete water en kunnen dan een beduidend grotere
lengte bereiken. Mannetjes blijven niet alleen kleiner, maar zijn ook
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eerder geslachtsrijp dan vrouwtjes. De leeftijd van mannelijke
schieraal ligt tussen 5-14 jaar, die van vrouwtjes varieert van 7-18
jaar. De maximale lengte van de paling is – voor zover bekend - 1,55
meter; het maximale gewicht 7,65 kg. De paling kan een aanzienlijke
leeftijd bereiken. In gevangenschap kan deze vissoort meer dan 50
jaar oud worden. De oudste paling bereikte zelfs een leeftijd van 85
jaar.
Blauwbandgrondel – Pseudoras boraparva
De blauwbandgrondel hoort van nature niet thuis in onze wateren:
hij is een invasieve exoot. Het invasieve karakter is te wijten aan zijn
snelle verspreiding en hoge reproductiecapaciteit. De soort wordt
beschouwd als problematisch omdat hij in competitie treedt met
andere vissen, hen verdringt en hun plaats in het ecosysteem
inneemt.
Leefomgeving
De soort is een generalist die zowel zwak als snel stromende wateren
bevolkt. Het succes van de blauwbandgrondel kan worden
toegeschreven aan hun opportunistische levenswijze zoals een korte
generatietijd, klein lichaam, hoge reproductie, het tolereren van
extreme waarden van omgevingsvariabelen zoals een laag
zuurstofgehalte en hoge graad van vervuiling. De soort is van
oorsprong beperkt tot gebieden in Oost-Azië: Zuidoost-Rusland,
China, Korea en Japan.
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Blauwbandgrondel – merk de naar boven gerichte bek op en de blauwachtige zijlijn

Introductiehistoriek:
De blauwbandgrondel is onopzettelijk in het begin van de jaren zestig
met herbivore vissen (zilverkarper, grootkopkarper en graskarper) uit
China ingevoerd in viskwekerijen in Roemenië en Albanië. Vanaf dan
heeft de soort zich in Europa via natuurlijke verspreiding, maar ook
via transport tussen viskwekerijen, als prooivis voor roofvissen zoals
snoekbaars en als aasvis bij hengelaars verspreid. In Joegoslavië werd
de blauwbandgrondel al aangetroffen in 1972, waarschijnlijk
afkomstig uit Albanese populaties. Via de Donau breidde de soort
zich snel stroomopwaarts uit. De eerste meldingen in Oost-Duitsland
dateren uit 1984. In 1987 werd melding gemaakt van het voorkomen
van de soort in West-Duitsland. Een jaar later bereikte de soort
Frankrijk en Italië. In 1992 werden de eerste exemplaren
aangetroffen in Nederland in een zijbeek van de Maas. In Vlaanderen
werd de soort voor het eerst opgemerkt in 1992 in de Kleine Gete.
De soort heeft op tien jaar tijd heel Vlaanderen gekoloniseerd.
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Voortplanting
De blauwbandgrondel zet circa 3.000 eieren af vanaf mei tot in de
herfst. De eieren worden afgezet in snoeren op waterplanten en
stenen en door het mannetje bewaakt.
Voedsel
De soort heeft een breed voedselspectrum, zijnde zoöplankton
(kleine ongewervelde diertjes), zoöbenthos (dierlijke organismen die
tegen de bodem leven), detritus (allerlei deeltjes in het water) en
plantaardig materiaal. Bij gebrek aan zoöplankton foerageert de
soort ook op algen en waterslakken.
Groei en leeftijd
Als de jongen, afhankelijk van de watertemperatuur, na ongeveer
tien dagen vrij zwemmend worden, hebben ze een lichaamslengte
van ongeveer 7 mm. In de eerste maand groeien ze sterk, zijn
snelzwemmend en bereiken een lengte van 25mm. In hun eerste jaar
al worden de dieren geslachtsrijp. De mannetjes groeien gemiddeld
sneller en worden derhalve groter dan de vrouwtjes. In de natuur
bereiken de dieren een leeftijd van drie jaar. In een aquarium kan de
soort wel vijf jaar oud worden .
Tot zo ver het eerste deel.
Referenties
www.integraalwaterbeleid.be
www.sportvisserijnederland.nl – Soortprofielen vissoorten
www.vmm.be – Vlaamse Milieumaatschappij: waterkwaliteit
geoloket.vmm.be/zonering/map.phtml- Zoneringsplannen
www.provant.be/bestuur/departementen/leefmilieu/dienst_integra
al_wat/ - Provincie Antwerpen – Dienst Integraal Waterbeleid
Kristof Vlietinck
kristof.vlietinck@lne.vlaanderen.be
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Kalmthout tekent “Charter voor biodiversiteit”
Iedereen weet dat het wereldwijd niet goed gaat met de biodiversiteit.
Maar om internationaal iets te kunnen bereiken, moet nationaal en lokaal
het voortouw worden genomen. Gemeenten kunnen immers een cruciale rol
spelen bij het behoud van biodiversiteit. Zij beheren veel openbare
domeinen en gronden, staan in rechtstreeks contact met de inwoners en
hebben een belangrijke rol bij het vergunnings- en planningsbeleid. Daarom
heeft Natuurpunt Noorderkempen voor de gemeenteraadsverkiezingen een
actieplan opgemaakt, en opgestuurd naar alle politieke partijen. Dit
actieplan werd gebruikt bij de installatie van de nieuwe milieuraad, om te
verwerken in een charter voor biodiversiteit. De gemeente heeft dit
gesteund, op voorwaarde dat dit werd gedragen door de voltallige
milieuraad.

Een werkgroep biodiversiteit, waar Natuurpunt Noorderkempen een
belangrijke rol in gespeeld heeft, werd belast met de opmaak van het
ontwerp van het charter en het actieplan. Dit werd vervolgens
goedgekeurd door de milieuraad en het college van burgemeester en
schepenen. Op 4 februari 2014 werd in aanwezigheid van alle
milieuraadsleden het charter officieel ondertekend door de
burgemeester en de drie Kalmthoutse natuurverenigingen:
Natuurpunt Noorderkempen, Biegilde en Velt. Vanaf nu wordt er
gestart met de uitvoering van de acties zoals opgenomen in het
charter. Deze acties dragen uiteindelijk bij tot het versterken van de
biodiversiteit van planten en dieren in de gemeente.
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 kreeg iedere
Kalmthoutenaar de landbouwkrant in de bus, waar we konden lezen
hoe duurzaam en hoe natuur- en milieuvriendelijk het eraan toegaat
in het landbouwgebied van Kalmthout.
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Plattelandskrant stelt leven op de boerderij voor
vrijdag, 7 juni, 2013
Sandra Hoppenbrouwers, kersvers schepen voor plattelandsbeleid,
wil alle inwoners van Kalmthout beter laten kennismaken met het
land- en tuinbouwgebeuren in onze gemeente. “Dat gebeurt via de
landbouwkrant, die straks in alle Kalmthoutse bussen valt”, zegt
Sandra. “We laten boeren aan het woord over het reilen en zeilen op
hun bedrijf. Kalmthout telt zo’n 130 landbouwbedrijven. Boeren en
tuinders produceren gezond voedsel. Dat is het doel van hun
dagelijkse werkzaamheden. Boeren vinden het fijn om buiten in de
natuur te werken, maar toch is het voor onze landbouw niet altijd
even gemakkelijk de laatste jaren.” Sandra Hoppenbrouwers: “Ze
moeten aan heel wat verplichtingen voldoen inzake natuur, milieu,
duurzaamheid, dierenwelzijn, enz. Hun bedrijven moeten ze zo
efficiënt mogelijk organiseren om een inkomen te garanderen. De
gemeente ondersteunt onze land- en tuinbouw waar we kunnen
zodat ook de volgende generaties nog kunnen blijven boeren in onze
gemeente.” Er zijn in Kalmthout ook tal van activiteiten te beleven
voor iedereen die graag de landbouw beter leert kennen. “Denk
maar aan de Hoevefeesten. Via deze krant hopen we de landbouw
wat dichter bij de mensen te brengen en wie weet zet het bewoners
aan om een boerderij in de buurt eens te bezoeken”, eindigt Sandra.
Sandra, toch moeten we, als natuurliefhebber maar ook als recreant
vaststellen dat de goede voornemens spijtig genoeg niet altijd
nageleefd worden. Er wordt door landeigenaars nog steeds te kwistig
gesproeid met allerlei herbiciden (gewasbescherming noemt men dat
tegenwoordig); met de meest zichtbare resultaten in het
landbouwgebied, maar vaak zelfs tot op de openbare weg én
eigendom van anderen.
De knotelzen aan de zuidgrens van het Lisseven bijvoorbeeld worden
jaarlijks bruin. De reden is dat er veel te dicht, tot op 1cm van de
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gracht, geploegd wordt en maïs wordt ingezaaid. Tijdens het
besproeien van die maïs waait het product weg waardoor de
knotelzen de volle laag krijgen. Hetzelfde gebeurde met de houtkant
loodrecht tgo de Darm. Daar wordt het Raaigras gesproeid en vaak
worden de kruiden in de houtkant manueel onder handen genomen
met de vergifspuit … welbewust en echter zonder reden.

De rechterfoto toont dan weer de manueel gesproeide trage weg, de
mooiste trage weg van Kalmthout trouwens, aan de Vossenstraat.
De permanente graslanden, met tot voor kort
een mooie eeuwenoud
rabattenstructuur op de
hoek van de Lissevenstraat
en de Zilverenhoekstraat
werd najaar 2013 volledig
omgeploegd (zie foto),
spijtig
genoeg
legaal
weliswaar.
Toch wederom tot op 1cm van de gracht. De mooie oude Eiken
werden tot een bijna kandelaar gesnoeid met waarschijnlijk
wortelschade. De houtkant tussen 2 percelen op die plaats moest er
ook aan geloven. Andere voorbeelden waren de verminkingen aan
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de wilgen aan de Foxemaatstraat, het verdwijnen van houtkanten
aan de Kapelstraat, enz. …
Spijtig genoeg worden een aantal waterlopen nog teveel geruimd,
met heel scherpe en diepe oevers als gevolg. Er wordt bijna overal in
Kalmthout tot op 1mm van de oevers geploegd en ingezaaid met
erosie en uitloop van herbiciden en pesticiden als gevolg. Dat, terwijl
de landgebruikers wettelijk minstens een halve meter van die oevers
moeten blijven. Zo verliezen dieren hun stapsteen om andere
terreinen te koloniseren of een kruidlaag om in te schuilen en
voedsel te zoeken. Maar ook de recreant verliest een mooi uitzicht.
Er worden gelukkig ook positieve zaken gezien. De verbeterde
waterkwaliteit van de Kleine Aa bijvoorbeeld. Het mooie resultaat is
dat er terug, na zeer lange tijd, volop Weidebeekjuffers en
waterplanten gezien worden in de Kleine Aa. We zien ook dat de
gemeente moeite doet om sommige misbruiken te erkennen. De
verwijderde houtkant aan het Lisseven moet herplant worden door
de pachter. Er wordt aandacht besteed aan kleine
landschapselementen, geboortebosjes, … We zijn terecht trots op
onze grote natuurgebieden, zoals het Grenspark, Klein schietveld, de
Maatjes, … Natuurpunt Noorderkempen wil van het landbouwgebied
geen natuurgebied maken. Maar een beetje respect voor
houtkanten, kleine landschapselementen, biodiversiteit, kruidenrijke
bermen, slootranden en hoekjes, landschap en duurzaamheid …
moet toch kunnen?
Het pas getekende charter dient dus om op terrein echt zaken uit te
voeren, waar de milieuraad en de vrijwilligers zelf de handen uit de
mouwen kunnen steken en zo een groter draagvlak kunnen creëren
bij de inwoners voor hun projecten. Het charter werd zo opgemaakt
dat het werkbaar en financieel haalbaar is, zowel voor de gemeente,
als voor ons, vrijwilligers. Er staan gebiedsgerichte acties in, zoals
verbeteren van oeverzones, opwaarderen trage wegen, ecologisch
bermbeheer,
uitbreiden
en
verbinden
met
kleine
landschapselementen van de kleine natuurgebiedjes zoals
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Smidsevijvers, Helleven, … . Acties rond zwaluwen, bijen, vleermuizen, uilen (voornamelijk steenuil), egel en gladde slang zijn dan
weer soortgerichte acties die weerhouden werden.
We danken het schepencollege voor het vertrouwen.
Het tekenen van het charter is een eerste stap, geen eindpunt. Nu
volgt de uitvoering van het charter, waar inwoners en vrijwilligers
een grote rol in gaan spelen. Als er mensen zijn die met één of
meerdere thema’s willen meewerken, helpen met het plannen op
papier, maar ook op terrein, laat dan zeker iets weten aan het
bestuur van Natuurpunt Noorderkempen. We kunnen alle hulp
gebruiken.
Igor Vandamme
februari 2014
Recht van Antwoord:
Omdat onze schepen rechtstreeks vermeld wordt, hebben we haar het
artikel doorgemaild. Spijtig genoeg heeft ze niet rechtstreeks gereageerd.
Maar het goedkeuren van het charter door het college is natuurlijk ook een
antwoord en zelfs een positief!
Bedankt daarvoor !
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Zoogdieren bedreigd in Vlaanderen
Voor twee derde van de Vlaamse zoogdiersoorten is het onzeker of ze hier
nog kunnen overleven. Dat staat te lezen in de nieuwe Rode Lijst, een
rapport dat tot stand kwam onder coördinatie van het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en waaraan Natuurpunt meegewerkt
heeft. Natuurpunt trekt aan de alarmbel: “er is geen tijd te verliezen voor
soorten als de boommarter, de eikelmuis en de groep van vleermuizen.
Enkele concrete actieplannen om onze soorten te redden liggen klaar, maar
de Vlaamse regering heeft de afgelopen legislatuur geen enkel van die
plannen goedgekeurd of uitgevoerd.”

Een Rode Lijst is een lijst van een groep onderzochte planten of
dieren die analyseert hoe groot de kans is dat een soort in
Vlaanderen zal uitsterven. Het INBO coördineert de samenstelling
van de Rode Lijsten, maar het is aan de minister van Natuur om ze te
bekrachtigen. Rode Lijsten zijn goede indicatoren voor het beleid. Ze
geven aan voor welke soorten bijkomende beschermingsacties nodig
zijn. De 88.701 gegevens voor deze lijst werden verzameld door een
samenwerkend team van professionele en vrijwillige onderzoekers
van het INBO, Natuurpunt, het KBIN, LIKONA, JNM en de
Kerkuilwerkgroep.
De resultaten van de nieuwe Rode Lijst spreken boekdelen: 64
procent van de Vlaamse zoogdiersoorten is momenteel in mindere of
meerdere mate bedreigd. Hoe dramatisch is dat? De lijst is moeilijk
te vergelijken met de vorige Rode Lijst voor zoogdieren uit 1994
omdat destijds een heel andere methodiek gebruikt werd. Twee
andere Rode Lijsten die volgens dezelfde IUCN-criteria opgesteld
werden, lenen zich beter voor een vergelijking: de Rode Lijst van
Nederland (2007) en die van Wallonië (2011). Daaruit blijkt dat
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Vlaanderen opvallend slechter scoort dan de omliggende regio’s: in
het dichtbevolkte Nederland is 41 procent van de zoogdieren
bedreigd, in Wallonië 26 procent.
Het dichtst bij de afgrond staan soorten als boommarter, otter,
hazelmuis, vale vleermuis en wilde kat. Niet toevallig gaat het om
soorten die hogere eisen stellen aan hun leefomgeving (verbonden
bosgebieden, zuiver water vol vis, natuurlijke akkerranden, licht- en
lawaaiarme schuilplekken). Dat precies die soorten het moeilijk
krijgen, vormt een indicatie dat de kwaliteit van onze natuur en ons
landschap achteruit boert.
Muizen in vrije val
Nog opvallend in deze Rode Lijst, is het hoge aantal muizensoorten
dat in gevaar is. Zo duiken de veldmuizen massaal in het rood.
Soorten die vroeger erg algemeen waren, zoals de veldspitsmuis,
lijken nu in vrije val te zijn. In tegenstelling tot de oorzaken, zijn de
gevolgen wel duidelijk: veldmuizen vormen belangrijk basisvoedsel
voor dagroofvogels, uilen, de bedreigde grauwe klauwier, wezel,
hermelijn en de kwetsbare bunzing. Ze vormen een essentiële
schakel in het ecosysteem en zijn bepalend voor de toekomst van
andere kwetsbare soorten.
Op dit moment wordt op Vlaams niveau geen enkel zoogdier actief
beschermd en blijft het bij lokale initiatieven. Een voorbeeld is Plan
Boommarter in Halle: een plan dat een groot bos- en natuurcomplex
ten zuiden van Halle wil creëren. Bestaande bos- en
natuurelementen worden versterkt, omgevormd of uitgebreid. Het is
jammer dat alleen Halle een lokaal plan heeft voor de boommarter:
een Vlaams plan is nodig om de toekomst van deze sterk bedreigde
soort veilig te stellen.
Bescherming op papier
Op papier wordt wel al werk gemaakt van de bescherming voor de
verschillende vleermuissoorten, de wilde hamster en de bever via
een soortbeschermingsprogramma, een wettelijk instrument om op
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het terrein maatregelen te kunnen nemen, denk aan: houtkanten
aanplanten langs akkers, vleermuiskelders inrichten, waterkwaliteit
verbeteren, natuur verbinden met groene corridors en faunatunnels.
Maar de uitvoeringstermijn ervan is nog niet bepaald en de
budgetten ontbreken nog.
Natuurpunt trekt daarom aan de alarmbel: het is hoog tijd om actie
te ondernemen, anders dreigen we te laat te komen. Wellicht is dat
nu al het geval voor de wilde hamster: ondanks de
beschermingsmaatregelen en gerichte uitzettingen is de soort zo
goed als uitgestorven in Vlaanderen.
Info: Hendrik Moeremans (0490 657 996)

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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De uitgelopen telling.
17 mei 2014.
Na een lange periode van koud regenweer krijgen we nu pas de
tweede dag zon. Hoog tijd voor een vlindertelling op de Steertse hei.
Op stap dus.
Bij het naderen van de telroute, langs de rand van het bos, zie ik
boven een ingesloten weitje tussen de bomen door druk heen en
weer gefladder van hagelwitte vogels met zwarte kop. Ze vliegen met
scherpe wendingen laag over de grond heen en weer. Mow, mow
klinkt nu en dan een miauwend geblaf. Zwartkopmeeuwen dus. Soms
gaan er enkele even zitten; dan vliegen allen weer op, op een
gegeven moment zitten ze vrijwel allemaal. Een rusteloze troep van
zowat 85 stuks.
Wat bezielt die beesten, vraag ik me af. Daar hebben we natuurlijk
wel een idee van: ze worden naar twee kanten getrokken. Aan de
ene kant dat stukje schapenwei dat rust en vertrouwdheid en
misschien wat voedsel biedt; aan de andere kant de drang naar een
broedplaats. Nog verleden week speelde zich toch net hetzelfde af in
de weiden achter het huis. Iets minder zenuwachtig maar toch
datzelfde opvliegen van wisselende groepjes en dan weer
neerstrijken van andere. Alleen waren ze toen met meer dan 450 en
waren het kleine mantelmeeuwen. Ze twijfelden acht dagen lang en
op een ochtend waren ze weg.
Langs de telroute is het stil wat de vlinders betreft. Van de vele
geaderde witjes die er rond deze tijd van het jaar anders bij zo´n
mooi weer steeds zijn, is niet veel te bespeuren. De drie die ik zie
hebben gerafelde vleugels met stukken en brokken uit. Toegetakeld
door hagelbuien neem ik aan. En van oranjetipjes al helemaal geen
De Korhaan nr. 3 / juli 2014

Pagina 42

spoor meer. In het sporkehout en de jonge berken aan de kant
fladderen wel groentjes en een bont dikkopje. En midden de korte
nog verzopen wei zit een hooibeestje en zowaar nóg een bont
dikkopje. Wat bezielt dat beestje om hier in de kale vlakte ver van
zijn biotoop, geen boom of geen struik, toefje hei noch bosje
pijpenstro in de buurt, te landen en rond te hangen, vraag ik me af.
Door de wind tegen wil en dank hierheen geblazen? De windkracht is
al een paar dagen 0 Beaufort. Trek? Niet volgens de boekjes. Bonte
dikkopjes zijn honkvast en gaan liever dood dan uit te wijken voor de
winter. Ik zou het niet weten. Ach, hoe kleiner en verderaf de
beestjes hoe minder we weten wat hen bezielt, denk ik dan maar.
En hoe dichterbij het organisme des te beter we denken te weten
wat het bezielt. Neem nu de mens. Als we over een mens zeggen
´wat bezielt hem of haar?´ is dat geen neutrale vraag maar bedoelen
we zelfs eerder ´wat hij daar doet klopt niet met wat ik weet over zijn
bezieling´, ´hij doet raar´, ´hij gedraagt zich dom´. Misschien is dat nu
net wat ge denkt over schrijver dezes. Wat bezielt hem toch het over
bezieling te hebben.
Dat kan ik als dichtstbij-organisme bij mezelf u gemakkelijker
uitleggen. Nee, het is geen nasleep van de óverbezieling ten toon
gespreid tijdens de voorbije verkiezingscampagne. Het heeft te
maken met een boekje dat ik las: “Waar is de ziel?” van Bert Keizer.
Die Keizer is een Amsterdams arts en filosoof die redenen heeft om
ongelukkig te zijn met de domme praat van sommige neurologen van
vandaag die de ziel persé een plaatsje willen toewijzen in de
hersenen en wanneer ze dat plaatsje niet vinden dan maar ziel en
bezieling onbestaand verklaren en die wij onze hersenen noemen.
Vroeger, veel vroeger, zagen mensen overal bezieling. Voor de
Polynesiërs was de aarde bezield. Wanneer de slapende reus Maui
onder zijn deken zich omdraaide in zijn slaap, deed hij het
aardoppervlak beven. ´Hé! Stil liggen, Maui!´ riepen de mensen dan
naar beneden en stampten op de grond. Zolang als nodig tot het
werkte. Later hebben de mensen de ziel voor de mens gereserveerd
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en haar een hoge vlucht laten nemen. Nog later is ze met
geschroeide vleugels diep gezakt. Maar ze komt er wel weer
bovenop, meent Keizer.
Ze is diep gezakt in officiële kringen denk ik dan. Maar alvast bij
natuurliefhebbers is ze in de levende dingen blijven leven. Zelfs die
regenworm daar is een bezield ikje. Waar zijn ziel dan wel zit? Hij
heeft geeneens hersenen. In het ‘Bestaan’, denk ik. Zeer simpel. Al
vrees ik dat, voor wie alles in een veilig plaatsje wil opbergen, het
probleem daarmee niet minder geworden is.
Waar boekjes, op een dag dat er weinig te zien is in het veld, al niet
goed voor zijn. Hé, daar vliegt nog een vrouwtje citroenvlinder, ik
had het bijna gemist.
Koen Verschoore
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De Graanhalm
Berkendreef 3
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.52.62

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal
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De Kalmthoutse Heide groots en grenzeloos
tijdelijk te koop tegen uitzonderlijke gunstprijs
15 €
(ipv 39,95 €)
enkel rechtstreeks bij de auteurs
Hedwig: 0473-71.34.31
Marc: 0486-52.85.02
korting voor meerdere exemplaren
Een greep uit enkele recensies:
http://www.nieuwsbriefnatuur2000.be/?page_id=24
Natuurfotograaf Marc Slootmaekers is oud-lid en was bovendien ooit
nog gedetacheerde leerkracht bij onze organisatie. Voor de fotoillustratie heeft hij duidelijk het beste uit zijn KH-archief gehaald:
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speciale ‘landschapsfoto’s’ – ook van de verbrande heide uit 2011 –
naast perfecte opnames van nachtzwaluw, zwarte specht, wulp,
geoorde fuut, klapekster, heikikker en rugstreeppad, mierenleeuw,
heideblauwtje, struik- en dopheide, kleine zonnedauw, veenpluis,
beenbreek, enz. Landschap, fauna en flora van de heide komen ook
bijzonder lezenswaardig aan bod in het aansluitend tekstgedeelte
van heidegids Lauriks, die verder ingaat op de ‘geschiedenis’ van het
gebied (incl. het beheer) en op de echte strijd die decenniën lang
geleverd moest worden voor het behoud ervan. Zij wijdt daarbij
terecht een paar bladzijden aan enkele aparte aandachttrekkers
zoals de vm. Cambuus en de domeinen Ravenhof, Boterbergen en
Mont Noir… Er zijn al meer boeken over de Kalmthoutse Heide
geschreven, maar deze publicatie verdient een bijzondere plaats in
die verzameling !
http://www.landschapvzw.be/boekenkast-natuurfotografie
Het ultieme ‘Kalmthoutse Heide’-boek is er! Als geen ander brengt
topfotograaf Marc Slootmaekers het gebied in beeld, met aandacht
voor al wat er leeft en groeit. Zijn foto’s tonen de enorme
ecologische en cultuurhistorische waarde van de regio. Hedwig
Lauriks, al meer dan 20 jaar gids in het gebied, vult de beelden aan
met informatie over fauna en flora, het schilderachtige Stappersven,
kasteelpark Ravenhof-Moretusbos … De Kalmthoutse Heide is een
prachtig boek voor een breed publiek van natuur- en
cultuurliefhebbers. Mét uitneembare wandelkaart!
http://zeelandboeken.pzc.wegenerwordpress.nl/fotoboeken/dekalmthoutse-heide-groots-en-grenzeloos/
Want gelooft u mij, of het nou vliegt of stil zit, Marc Slootmaekers
weet alle vormen van leven haarscherp bij u thuis te brengen. In
1980 stichtte hij samen met D. Arnhem de B.V.N.F., de Belgische
vereniging voor natuurfotografen. Zijn werk kreeg al twee keer een
plaats in de natuurfotowedstrijd ‘BBC Wildlife photographer of the
yearcompetition’,
in
2002
won
hij
de
Amerikaanse
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natuurfotowedstrijd ’Nature’s Best photocompetition’ in de
categorie landschappen. Slootmaekers publiceerde in 1997 ook al
een fotoboek – toen met Geert De Blust, die nu voorzitter is van het
European Heathland Network - over de Kalmthoutse Heide. Met
Hedwig Lauriks gaf hij ook al eerder een boek over hetzelfde
natuurgebied uit. We hebben dus met auteurs te maken die zich op
bekend terrein begeven. Ik denk dat dat te zien en te lezen is.
Hedwig Lauriks vertelt over de geschiedenis van het gebied. Hoe
heide in feite een door mensen gevormd natuurlandschap is, dat
vanaf de steentijd ontstond na het kappen en afbranden van het
oorspronkelijke bos. Met de opkomst van de geïndustrialiseerde
landbouw verdween het meeste heidelandschap. Natuurbescherners
strijden al een eeuw lang voor het behoud van de Kalmthoutse
Heide. Zeer tegen de zin van de plaatselijke politiek en bevolking.
We krijgen verder veel informatie over heide, zand, water, bossen,
vogels, vlinders, libellen, reptielen, kikkers en padden, zoogdieren
en veen. In 1914-1918 liep de elektrische draad door het gebied, dat
moet hier en daar nog te zien zijn. We vinden er kraters, veroorzaakt
door voor Antwerpen bestemde Duitse V1-bommen aan het eind van
de Tweede Wereldoorlog. Het landgoed Ravenhof-Moretusbos
vlakbij Putte en de midden in het gebied gelegen Mont Noir
komen aan bod. Voor de luie lezer is het fotodeel van Marc
Slootmaekers wellicht verhalend genoeg. Naast alle landschaps- en
natuurfoto’s vind ik ook de beelden van de heidebranden
indrukwekkend. Zeer recent nog, in 2011, ging er ruim 450 hectare in
vlammen op. Slootmaekers heeft het vuur gefotografeerd, maar ook
het verkoolde landschap daarna, waar het pijpenstrootje door het
zwart heenpiept.
http://www.reisboeken.be/recensies/geschenk-en-fotoboeken/dekalmthoutse-heide_1925/
Met dit prachtige werkstuk haal je de dag na dag veranderende
schoonheid van de Kalmthoutse Heide meteen alle dagen van het
jaar in huis. Misschien zag je nog nooit een hermelijn, laat staan een
De Korhaan nr. 3 / juli 2014

Pagina 48

witte? Hier poseert het diertje voor iedereen, meteen in zijn
hagelwitte winterse pak. Enkele bladzijden verder merk je hoe vijf
bergeendmannetjes één vrouwtje achtervolgen. Via de lens van
fotograaf Marc Slootmaekers geeft de natuur telkens opnieuw haar
geheimen prijs. Het meest bijzondere is toch wel dat je ontdekt hoe
dit natuurgebied op de grens van Vlaanderen en Nederland zich
herstelt na de felle heidebrand van mei 2011. Het vraagt tijd, maar
de natuur overwint de grootste rampen. De aanzet tot dat herstel
kun je volgen in deze uitgave en is een extra reden om dat proces ter
plekke te volgen. De auteurs beperken zich niet tot de
"brandwonden" van de Kalmthoutse Heide. Vooral dankzij de
schitterende foto's van Marc Slootmaekers kan je het leven in dit
natuurgebied het ganse jaar rond volgen. Als lezer profiteer je mee
van het oneindige geduld dat een natuurfotograaf moet hebbenom
zulk een collectie levensechte beelden te schieten. In haar teksten
schetst Hedwig Lauriks eveneens het leven: hoe dit heidegebied zich
in de loop der eeuwen ontwikkelde. Daarnaast heeft hij veel
aandacht voor de diverse levensvormen: heide en bossen, vlinders,
reptielen, kikkers, libellen, vogels, enz ... Een leerrijke aanvulling bij
de vele prachtige foto's waarvan deze uitgave je laat genieten.
Hedwig Lauriks
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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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Dit voorjaar zullen we ons herinneren als een mooie maar ook zeer droge
lente. Dit mooie weer heeft de vogelwaarnemer duidelijk geïnspireerd want
er kwamen heel veel waarnemingen binnen. Maart en april waren 2 zeer
droge maanden, maar in mei kregen we toch de nodige (stevige)
regenbuien te verwerken, hopelijk met niet te veel negatieve effecten voor
verschillende jonge vogels. Deze regen lokte in elk geval wel enkele
zeldzame vogels uit de lucht. In dit overzicht vind je een selectie van de
meest opmerkelijke vogelwaarnemingen gedurende de lente van 2014.

Enkele Futen (Podiceps cristatus) werden gedurende dit voorjaar af
en toe waargenomen op het Stappersven. De eerste Geoorde Fuut
(Podiceps nigricollis) werd op 17 maart op datzelfde Stappersven
opgemerkt. Daarna werd deze soort slechts af en toe gemeld in de
regio.
Net zoals de voorgaande jaren was ook nu Grote Zilverreiger (Ardea
alba) een zeer regelmatige gast in de regio, voornamelijk in de
Maatjes en de Kalmthoutse Heide. Op 9 en 12 april vloog telkens een
Purperreiger (Ardea purpurea) over de Kalmthoutse Heide. Op 15
april was nog een ex. aanwezig in de Maatjes. Ooievaar (Ciconia
ciconia) was een zeer regelmatige doortrekker, meestal ging het om
kleine groepjes of solitaire exn. Op 18 april werd de eerste
waarneming verricht van Lepelaar (Platalea leucorodia) in de
Maatjes. Nadien werd deze soort hier nog zeer regelmatig
waargenomen. Eind mei was ook een ex. aanwezig in de Kalmthoutse
Heide.
Begin maart was nog een groepje van een 80-tal Kolganzen (Anser
albifrons) aanwezig in de Kalmthoutse Heide.
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In maart en april verbleven er nog regelmatig groepen Smienten
(Anas penelope) in de regio. Begin maart verbleef een groep van 82
exn. op het Stappersven, wat ook het maximum was voor deze soort.
Krakeend (Anas strepera) was zeer regelmatig aanwezig in de regio,
doch steeds in kleine aantallen. Er verbleef echter wel een groep van
24 exn. op het Stappersven. Op 19 maart was een mooie groep van
188 Wintertalingen (Anas crecca) aanwezig op het Stappersven.
Pijlstaart (Anas acuta) was dit voorjaar een regelmatige gast, de
meeste waarnemingen kwamen uit in de Kalmthoutse Heide. Eind
maart verbleef een mooie groep van 70 exn. in de Steertse Heide. De
eerste Zomertaling (Anas querquedula) werd op 15 maart
opgemerkt. Daarna werd de soort nog vrij geregeld waargenomen,
voornamelijk in de Kalmthoutse Heide en in de Maatjes. Slobeend
(Anas clypeata) was geregeld aanwezig in de regio. Een mooie groep
van 250 exn. verbleef begin april op het Stappersven. Tafeleend
(Aythya ferina) werd gedurende de ganse periode in kleine aantallen
gemeld, de meeste waarnemingen vonden plaats op het
Stappersven. Ditzelfde geldt ook voor Kuifeend (Aythya fuligula).
Brilduiker (Bucephala clangula) werd de hele periode opgemerkt op
enkele heidevennen. De meeste waarnemingen werden verricht op
het Stappersven en de Putse Moer, maar ook op de Drielingvennen
en de Biezenkuilen werden exn. opgemerkt. Een max. van 11 werd
geteld op het Stappersven. Opmerkelijk was de aanwezigheid van
een wijfje Nonnetje (Mergellus albellus) op een ven bij domein
Kortenhoef in het Grenspark.
De eerste Wespendief (Pernis apivorus) voor 2014 werd
waargenomen op 12 mei. Vanaf begin april trok Zwarte Wouw
(Milvus migrans) door de regio. Op 18 mei trok zelfs een groepje van
4 exn. over Kalmthout-Centrum. Op 2 april vloog een Rode Wouw
(Milvus milvus) over het Stappersven. Dit was de enige melding voor
Kalmthout en Essen deze lente. Zeer opmerkelijk was de Zeearend
(Haliaeetus albicilla) die op 18 maart aanwezig was in de
Kalmthoutse Heide. Al even spectaculair was de Vale Gier (Gyps
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fulvus) die vanaf 31 mei enkele dagen in het centrum van
Wuustwezel verbleef. Er werden enkele mooie foto’s genomen van
deze waarneming. Op 1 maart werd al een Bruine Kiekendief (Circus
aeruginosus) waargenomen in de Wezelse Heide. Daarna trokken
nog regelmatig exn. door de regio en ook de broedvogels van de
Maatjes werden geregeld opgemerkt. In maart en april waren de
overwinterende Blauwe Kiekendieven (Circus cyaneus) nog aanwezig
in de heidegebieden en het weilandcomplex van De Maatjes/
Wezelse Heide. Leuk was de melding van een Ruigpootbuizerd
(Buteo lagopus) in de Maatjes op 24 maart. Enkele Visarenden
(Pandion haliaetus) trokken tussen begin en eind april over de
heidegebieden. Speciaal was de waarneming van een tweedejaars
wijfje Roodpootvalk (Falco vespertinus) in de Kalmthoutse Heide. De
vogel werd opgemerkt op 26 mei en bleef tot tenminste begin juni
ter plaatse. Op 11 mei vloog nog een Smelleken (Falco columbarius)
over de Wezelse Heide. De eerste Boomvalk (Falco subbuteo) was
reeds op 28 maart aanwezig in de regio. Slechtvalk (Falco peregrinus)
was bijna dagelijks aanwezig op diverse plaatsen.
Patrijs (Perdix perdix) werd iets meer gemeld dan vorige jaren, maar
blijft toch nog steeds een schaarse vogel in de regio. Eind mei
werden enkele roepposten van Kwartel (Coturnix coturnix)
vastgesteld in de Kalmthoutse Heide.
In april vlogen enkele kleine groepjes Kraanvogel (Grus grus) over de
regio. Vermeldenswaardig waren 2 Stelkluten (Himantopus
himantopus) die op 18 april in de Steertse Heide pleisterden. Tussen
half april en half mei werd vrij geregeld een Kluut (Recurvirostra
avosetta) opgemerkt in de Kalmthoutse Heide. De eerste Kleine
Plevier (Charadrius dubius) werd op 21 maart waargenomen in de
regio. Later volgden nog heel wat waarnemingen en bij het
Stappersven werden 2 territoria vastgesteld. In april werd af en toe
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) waargenomen in de Maatjes.
Op 11 mei werden 9 exn. opgemerkt in de Wezelse Heide. Bijzonder
was de melding van een Strandplevier (Charadrius alexandrinus) op
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19 mei bij het Stappersven. Erg leuk was de ontdekking van een
Morinelplevier (Charadrius morinellus) op 7 mei in de Wezelse Hei.
Op 8 mei werden 2 Zilverplevieren (Pluvialis squatarola) ontdekt in
de Steertse Heide en op 11 mei was nog een ex. aanwezig in de
Wezelse Heide. Op 13 mei was hier nog een ex. aanwezig; maar in
tegenstelling tot het ex. van 11 mei was deze vogel al in zomerkleed.
Een vroege Temmincks Strandloper (Calidris temminckii) werd op 14
april vastgesteld in de Maatjes. De enige Bonte Strandloper (Calidris
alpina) van deze periode kwam op 6 april voor in de Maatjes.
Kemphaan (Philomachus pugnax) was eerder een doortrekker in
kleine aantallen. In maart werd op enkele plaatsen een Bokje
(Lymnocryptes minimus) opgestoten. Grutto’s (Limosa limosa)
werden vooral waargenomen in de Maatjes, maar zoals vroeger al
vastgesteld, ook nu weer in zéér kleine aantallen! Op 8 maart werd
reeds een zeer vroege Regenwulp (Numenius phaeopus) gemeld in
de Maatjes. Nadien was de soort een regelmatige doortrekker.
Enkele Zwarte Ruiters (Tringa erythropus) en Groenpootruiter
(Tringa nebularia) werden vanaf begin april tijdens de voorjaarstrek
opgemerkt. Bijzonder waren 4 Steenlopers (Arenaria interpres) die
op 11 mei aanwezig waren op een akker in de Wezelse Heide.
Zwartkopmeeuwen (Ichthyaetus melanocephalus) waren weer in
grote getale te vinden op de weilanden van de Noorderkempen;
groepen van enkele honderden exn. waren geen uitzondering. Op 19
april vloog er eerst een Reuzenstern (Hydroprogne caspia) over
Wuustwezel en daarna over het Groot Schietveld! De enige Zwarte
Stern (Chlidonias niger) voor deze periode was op 30 mei aanwezig
bij het Stappersven.
Slechts enkele zangposten van Zomertortel (Streptopelia turtur)
werden gehoord in de regio, onder andere in de Maatjes, de
Wouwse Plantage en in Wuustwezel. Op 21 april en 22 mei was
telkens een Velduil (Asio flammeus) aanwezig in de Kalmthoutse
Heide. De ratel van de Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) was te
horen vanaf 1 mei. Nadien werden nog verschillende zangposten
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opgetekend in de heidegebieden. De eerste Gierzwaluw (Apus apus)
werd opgemerkt op 17 april. Opmerkelijk was de waarneming van
een roepende Bijeneter (Merops apiaster) in de Kalmthoutse Heide
op 16 mei. Al even speciaal was de aanwezigheid van een Hop
(Upupa epops) in Kalmthout-Achterbroek op 11 mei. Een Draaihals
(Jynx torquilla) was op 23 april en 1 mei aanwezig in de Kalmthoutse
Heide. Op 10 mei was een Middelste Bonte Specht (Dendrocopos
medius) aanwezig bij het Stappersven.
In april en mei vloog er af en toe een Grote Pieper (Anthus richardi)
over de heidegebieden. Een Engelse Gele Kwikstaart (Motacilla flava
flavissima) werd opgemerkt op 29 april op een akker in de Wezelse
Heide. Tussen half april en begin mei werden in de verschillende
heidegebieden van de regio en in de Maatjes enkele Paapjes
(Saxicola rubetra) op doortrek waargenomen. Beflijsters (Tordus
torquatus) werden vanaf begin april heel wat waargenomen. In de
Kalmthoutse Heide verbleef een groep van niet minder dan 25 exn.!
Opmerkelijk was de aanwezigheid van een zingende Cetti’s Zanger
(Cettia cetti) in de Nol te Essen-Wildert tussen half maart en half
april. Ook leuk was de aanwezigheid van 2 tot 3 Snorren (Locustella
luscinioides) vanaf begin april in een rietveld van de Matjens net over
de Nederlandse grens. Hier verbleef de hele periode ook een koppel
Baardman (Panurus biarmicus), meer dan waarschijnlijk gaat het hier
om een broedgeval. Bijzonder was de aanwezigheid van een Grauwe
Klauwier (Lanius collurio) in de Kalmthoutse Heide op 22 mei. Een
Geelgors (Emberiza citrinella) verbleef in de Kalmthoutse Heide op
16 mei. Opmerkelijk was de aanwezigheid van een Grauwe Gors
(Emberiza calandra) in de Kalmthoutse Heide op 3 mei.
Tot zover dit overzicht. Een volledig overzicht kan je terugvinden op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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Zonder de natuur zouden we niet leven
Dan zouden we zweven
Dan zouden we nooit bestaan
Dan zouden we hier nu niet staan
Daarom moeten we goed zorgen voor onze natuur,
maakt niet uit goedkoop of duur
Stop met geweld, stop met oorlog
Alleen nog maar vrede
We zouden er meer tijd aan moeten besteden
Selena Vandamme, 10 jaar
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