Noorderkempen
Driemaandelijks tijdschrift
Jaargang 42 nr. 4 – oktober 2014
Uitgiftekantoor: 2910 Essen 1
V.U. Joris Pinseel
Schanker 12 te 2910 Essen
Erkenningsnummer: P806181

De
Korhaan

België – Belgique
P.B.
2910 Essen 1
P806181

Het is niet gemakkelijk om een interessant voorwoord te schrijven,
zeker niet tijdens de zomervakantie. De vorming van een nieuwe
Vlaamse regering geeft de mogelijkheid om de visie van onze
algemeen directeur op het ‘Vlaams Natuurbeleid’ als inleiding op
deze “De Korhaan” te gebruiken … wat ik dan ook doe.
“Natuurpunt is blij dat de nieuwe Vlaamse regering bijkomende
middelen vrijmaakt voor het bereiken van de Europese
natuurdoelstellingen, maar merkt op dat engagementen rond nabije
natuur haast volledig ontbreken. "Hopelijk maakt de beleidsnota van
de minister alsnog ruimte voor natuur op wandelafstand. Als grootste
natuurvereniging van Vlaanderen staan we in elk geval klaar om onze
expertise en ons netwerk van duizenden vrijwilligers ter beschikking
te stellen voor het uitvoeren van een ambitieus Vlaams
natuurbeleid", zegt Chris Steenwegen, algemeen directeur van
Natuurpunt.
In het Vlaams regeerakkoord ligt de focus bijna volledig op Europees
beschermde natuur. Natuurpunt is blij met de budgetverhoging om
die doelstellingen te halen, maar treft in de tekst nauwelijks ambities
voor de overige Vlaamse natuur. Vlaanderen wil doen wat Europa
verplicht, maar toont geen ambitie voor andere, lokale natuur.
Nochtans is die voor de burger erg waardevol. Zo is er een stijgende
maatschappelijke behoefte aan nabije natuur als plek voor
verkoeling, recreatie en ontspanning en fungeert nabije natuur als
buffer om huizen en bedrijven droog te houden. “Een ambitieuze
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invulling van het natuurbeleid levert winst op voor elke burger”.
Bovendien wijst onderzoek uit dat elke investering in nabije natuur
zichzelf terugverdient. Door verenigingen als Natuurpunt in te
schakelen voor de creatie van nabije natuur, kan de Vlaamse regering
slim investeren in de gezondheid van mens en natuur.
Binnen de nieuwe Vlaamse regering is Joke Schauvliege (CD&V)
opnieuw minister van Leefmilieu. Ze krijgt ook de portefeuilles van
Ruimtelijke Ordening en Landbouw toegewezen. “Het samenvallen
van beleidsthema's die vroeger door verschillende ministers en
kabinetten behandeld werden, schept mogelijkheden”, vindt Chris
Steenwegen. Het zal mogelijk worden om een geïntegreerd beleid te
voeren met Leefmilieu, Ruimtelijke ordening en Landbouw als
onderdelen van een doordacht en toekomstgericht beleid. "We
verwachten van de minister dat zij van haar bevoegdheden gebruik
zal maken om de kansen voor natuur, zowel binnen de
landbouwsector als via een zuinig ruimtegebruik bijkomende kansen
te geven".
Met de verlenging van haar mandaat krijgt minister Schauvliege
trouwens ook een uitgelezen kans om een aantal dossiers, die al
tijdens de vorige legislatuur op tafel lagen, alsnog te implementeren.
Het gaat dan onder andere om de bescherming van de
poldergraslanden,
de
opmaak
en
uitvoering
van
beschermingsprogramma’s voor bedreigde diersoorten en een verbod
op het recreatief gebruik van niet-duurzame warrelnetten. Daarnaast
zal het reddingsplan van de aftredende regering voor de
zonevreemde bossen uitgevoerd worden.
Dat het regeerakkoord vermeldt dat het verenigingsleven een
verbindende factor heeft en een rol speelt in het uitbouwen van een
draagvlak voor het Vlaamse toekomsttraject, is een belangrijk
signaal. Natuurpunt zal als grootste natuurvereniging in Vlaanderen
blijven inzetten op het vergroten van het draagvlak voor natuur.”
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Maar toch wens ik ook even de besparingen binnen de culturele
sector en het onderwijs onder uw aandacht te brengen. Beide
sectoren, zijn naast een degelijk natuurbeleid, even noodzakelijk om
het sociale weefsel van onze maatschappij draaiende te houden.
Drastisch besparen is in deze niet opportuun. Mensen moeten over
een uitlaatklep beschikken naast hun dagdagelijkse arbeid.
Een mogelijke uitlaatklep zijn de activiteiten die we als plaatselijke
natuurvereniging aanbieden. Zo vormen de beheerwerken in onze
reservaten een uitgelezen kans om de handen (anders) uit de
mouwen te steken, mensen te ontmoeten en kennis op te doen, …
Ook onze activiteiten in het kader van ‘De Week van het Bos’ zijn de
moeite waard: een beeldverslag van ‘Natuur in Polen’ en een
‘Verkenning van natuurhistorische relicten in De Nol’. Verder zou ik
iedereen willen uitnodigen om op 2 oktober te komen luisteren naar
de voordracht van Nic Balthazar over de klimaatsverandering. Een
aanrader! Naast meer info over deze activiteiten vind je nog een
aantal zéér interessante artikels in deze “De Korhaan”. De bijdragen
die verband houden met het heemkundig verleden van onze streek
zijn zeker de moeite.
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
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2 oktober 2014

20u00

Voordracht

einde
22u30

Voordracht
“Verander
de klimaatverandering”
’t Gildenhuys,
Stationsstraat 57, Essen-Centrum

I.s.m. Essen en de Derde Wereld en
Werkgroep Leefmilieu vindt deze lezing
plaats. De klimaatcrisis. Zonder twijfel de
grootste ramp die de mensheid ooit
heeft bedreigd. Toch blijken we er niet
van wakker te liggen. Nic Balthazar
breekt een lans voor een andere manier
van denken, ondernemen, werken en
leven. Durven veranderen dus. Ook om
de klimaatverandering te veranderen!
We nodigen iedereen dan ook van harte
uit om te komen luisteren.

4 oktober 2014

7u30

Vogelstudie

einde
16u00

Kalmthoutse Heide
“EuroBirdWatch”
Trektelpost Muggepiske
Verbindingsstraat, Kalmthout

Vanop onze trektelpost aan het Muggepiske speuren wij de lucht af.
Meebrengen: verrekijker, lunchpakket en voldoende drank.
Aangepaste kledij. Een klein stoeltje kan nuttig zijn.


Inlichtingen: Herman Jacobs (tel 03/677 35 98)
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11 oktober 2014

9u00

Stappersven
“CITO-EVENT - Beheer”

Beheerwerken

einde
15u30

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

De beheerwerken in het gebied Stappersven worden vandaag
ondersteund door de liefhebbers van Geo-catching. Samen met de
beheerploeg werken deze enthousiaste personen mee aan het
onderhoud van het gebied.


Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666 06 80)

12 oktober 2014

10u00

Natuurwandeling

einde
12u30

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

Ook in het najaar valt er nog heel wat te beleven in het beekdal van
de Kleine Aa. Nu op de meeste plaatsen de maïs is geoogst, kunnen
we weer ver kijken. Op de velden of in de bermen is misschien wel
een interessante plant of vogel te zien. Aan U om het te komen
ontdekken.
Meebrengen: verrekijker en aangepaste kledij.
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 10 oktober 2014


Inlichtingen en gids: Joris Pinseel (tel. 03/667 57 97)

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
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Natuurpunt Noorderkempen een fotolezing rond het oerbos van
Bialowieza. Natuurgids Jorn Van Den Bogaert gidst ons die avond
door het Bialowieza-woud, op de grens met Wit-Rusland 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. Dit gebied heeft een ongekende
rijkdom aan fauna en flora.


Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666 06 80)

19 oktober 2014

13u30

Week van het Bos
Landschapswandeling

einde
16u30

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

Voor de derde maal wordt de
evolutie van het landschap
toegelicht aan de hand van relicten
op het terrein. In het bijzonder
gaat de aandacht naar de
omgeving van ons boshuisje,
gelegen aan de rand van de Nol,
naast
een
prachtige
oude
lindeboom en een majestatische
eikendreef; één mijl lang met 360 oude eiken. Hiernaast ligt de
voormalige turfvaart vanuit de Nol naar Roosendaal. Tijdens de
wandeling wordt uitgelegd wat het verband is tussen: legakkers,
petgaten, kwel, rabatten en natte kelders.
Dit jaar wordt een overzicht gegeven van het beheer van de laatste
vijf jaar. Het Helvex-project voor de volgende jaren komt ook aan
bod. Een grootschalige ingreep gebeurt dankzij Europese subsidies. In
het boshuisje zelf is er (net als vorig jaar) een tentoonstelling met
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kaarten en foto’s en dit ter illustratie van wat er op het terrein te
zien is, was en zal zijn in de toekomst.
Je leert er het “waarom” van ons terreinwerk beter kennen.
Mis deze afspraak niet want de volgende is pas in oktober 2015
Meebrengen: Aangepaste kledij en schoeisel
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 15 oktober 2014


Inlichtingen en gids: René Peeters (03/297 42 82)

8 november 2014

9u00

Stappersven
“Beheer”

Beheerwerken

einde
15u30

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

De winterbeheerwerken gaan ook deze maand gewoon door.
Verwijderen van Amerikaanse vogelkers, onderhoudswerken, … er is
altijd wel iets te doen in een reservaat. Warme soep is voorzien!
Wie wenst mee te werken, neemt best eerst contact op met …


Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666 06 80)

15 november 2014

9u00

Beheerwerken

einde
12u30

Smidsevijvers
“Dag van de Aarde”
Groespolderstraat, Kalmthout

Kleine reservaatjes hebben ook nood aan jaarlijks onderhoud.


Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666 06 80)
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6 december 2014

9u00

Stappersven
“Beheer”

Beheerwerken

einde
15u30

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

De winterbeheerwerken gaan gewoon door. Verwijderen van
Amerikaanse vogelkers, exoten, onderhoudswerken, … er is altijd wel
iets te doen in een reservaat. En … vele handen maken licht werk!
Er is ook weer lekkere warme soep !!!!
Wie wenst mee te werken, neemt best eerst contact op met …


Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)

6 februari 2015
Ledenavond

18u30

Algemene Ledenavond

Restaurant "De Kievit",
23u00 Korte Heuvelstraat, Kalmthout
Inschrijven voor 1 februari 2015

Reserveer alvast deze datum!
Onze jaarlijkse ledenavond is dé start van het nieuwe Natuur.jaar:
lekker eten, een gezellige babbel, informatie over onze werking en
een voordracht van eigen leden. Dit jaar wordt het zeker de moeite.
Benieuwd … kom dan meevieren.
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29 mei 2015
31 mei 2015
natuurweekend

17u30

Natuurstudieweekend
“Viroin”

Parking De Vroente
23u00 Putsesteenweg 129, Kalmthout
Deelname: € 190 (na inschrijving) op
BE59 0000 4153 8026

Locatie: Viroinvallei, gemeente Mazée (B), Fagne-Famenne
Om niet altijd door de heide te moeten struinen, richt Natuurpunt
Noorderkempen een natuurstudieweekend in, in een totaal ander biotoop,
namelijk de kalkstreek van Viroinval, tegen de Franse grens in de FagneFamennestreek. Viroinval staat synoniem voor kalkgraslanden vol wilde
orchideeën, zeldzame insecten en reptielen. In de kalkheuvels heeft de
natuur honderden kloven, mini-canyons en zelfs grotten gevormd. Deze
streek heeft een eigen microklimaat; hier proef je het zuiden! Net onder de
Viroin start het plateau van de Hoge Ardennen. Ook hier vinden we unieke
dieren en planten. Deze combinatie maakt dat de Viroin één van de
boeiendste Belgische streken is om aan natuurstudie en -fotografie te doen.

Tijdens dit weekend proeven we van de pure Viroin. We leren de
diversiteit aan habitats kennen: kalkgraslanden, zonbeschenen
bospaden, moerasgebiedjes en open cultuurlandschap. We trekken
samen de natuur in op zoek, volgens interesse van de deelnemers,
naar alles wat leeft en beweegt.
Het weekend lang worden we begeleid door de professionele
natuurgids en -fotograaf David ‘Billy’ Herman, oprichter van natuuren natuurfotografie reisbureau ‘Starling Reizen’. De gids, die de
streek en de soorten goed kent, is heel educatief. Daarom is het
weekend geschikt voor zowel de beginnende, als de gevorderde
natuurkenner, maar ook voor mensen die gewoon willen genieten
van wandelingen en biotopen, de streek wil leren kennen, of de
soorten wil fotograferen. Vrijdagavond (naar gelang van uur
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aankomst) en zaterdagavond zijn er vrijblijvend avondexcursies naar
de Das, Vroedmeesterpad, uilen, …
Volgende soorten zijn maar een greep uit een veel langere en
spectaculaire soortenlijst die we kunnen aantreffen.
Dagvlinders: Aardbeivlinder, Kalkgraslanddikkop, Koningspage,
Rotsvlinder, Zilveren Maan, Bosparelmoer, Woudparelmoer, Bruin
dikkopje, Bont dikkopje, Dwergblauwtje, Groot geaderd witje,...
Orchissen: Hommelorchis, Poppenorchis, Vliegenorchis, Grote
muggenorchis, Bergnachtorchis, Bleek bosvogeltje, Vogelnestje,
Purperorchis, allerlei kalkgraslandflora die in volle bloei staat, etc.
Gewervelden: Adder, Ringslang, Gladde Slang, Muurhagedis,
Rugstreeppad, Vroedmeesterpad, Oehoe, Dassen, Zwarte ooievaar,
Kwartelkoning, Gekraagde roodstaart, Zwarte specht, Middelste
bonte specht, Grauwe klauwier, Geelgors, …
Eind mei is overigens het uitgelezen moment om deze heerlijke
streek te verkennen. Niet te missen dus! Snel inschrijven is de
boodschap want er kunnen maximaal 10 deelnemers genieten van
dit weekendje Viroin.
Praktisch: afspraak op vrijdagavond 29 mei om 17u30 aan de parking
van de Vroente (carpool) te Kalmthout, of om 20u00 in Chantemerle
(Mazée), vertrek op zondag 31 mei om 17u. (vertrekuren vrijdag
kunnen gewijzigd worden in samenspraak met ingeschrevenen).
Deelnameprijs: € 190 per persoon voor leden (2 overnachtingen in
een gîte met gedeelde badkamers (bedlinnen of slaapzak zelf te
voorzien), 2x ontbijt, 2x lunch, 2x diner en versnaperingen en drank
tussendoor inbegrepen. Voor het transport naar en van de
Viroinvallei, evenals het transport ter plaatse, dien je zelf te zorgen.
Info & inschrijvingen: Igor Vandamme, 03/666 06 80 of
igor.vandamme@skynet.be
Meer praktische informatie wordt gegeven bij inschrijving.
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Lichenencursus
Na de kennismakingscursus van 2013 richten we voorjaar 2015 een
vervolg in. We proberen opnieuw soorten te determineren.
De cursus bestaat uit 4 praktijklessen in open lucht. De lessen gaan
door onder leiding van Hans Vermeulen van Natuurpunt.Educatie.
Met een determinatiesleutel, een loep 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.

21 maart 2015 14u00 Lichenencursus - les 1
17u00
4 april 2015 14u00
17u00
9 mei 2015 14u00
17u00
23 mei 2015 14u00
17u00

Withoefse Heide
Putsesteenweg 129 - Kalmthout
Lichenencursus - les 2
Nolse Duinen
Parking Noord Kalmthoutse Heide
Lichenencursus - les 3
Essen-Centrum
Parking Heuvelhal - Essen
Lichenencursus – les 4
Essen-Wildert
Sint-Jansstraat - Essen

Meer info bij Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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zaterdag 11 oktober 2014 - Excursie
Maasvallei in Nederland
een plek waar bevers geherintroduceerd werden
Voor wie: iedereen van 12 tot 26 jaar
Verantwoordelijke: Mara Van Osselaer (maravano@live.be)
De Beheerswerkgroep (BWG) organiseert een excursie over bevers.
En omdat afdeling Akerland fan is van bevers sinds de Biesbosch
trekken wij hier met zijn allen naar toe. De BWG trekt naar onze
Noorderburen, meer bepaald richting de Maasplassen en het
Nationaal Park de Meinweg met zijn glooiende terrassen. In de
voormiddag krijgen we een excursie van stichting Ark over de
herintroductie van de bever in het Maasgebied (die in Nederland wél
op een wetenschappelijke verantwoorde manier geherintroduceerd
werd). Tussen 2002 en 2004 zijn er 33 bevers uitgezet in dit gebied.
Deze hebben zich ondertussen stevig voortgeplant en inmiddels zijn
ze met meer dan 100. De jaren erna is er hard gewerkt aan het
verder verbeteren van het beverleefgebied door beekherstel,
natuurlijke rivieroevers en ontsnippering.
Over het verloop van dit proces zal jullie tijdens deze boeiende
excursie uitgebreid verteld worden.
De afspreekplaats is het station van Antwerpen-Berchem. We
verzamelen er om 9u15 en we vertrekken ten laatste om 9u30. We
rijden (carpoolend, uiteraard) met enkele auto’s naar de
Maasplassen in de buurt van Kessenich/Thorn.
Inschrijven via maravano@live.be tot en met 7 oktober is verplicht.
We vertrekken samen met de trein naar Antwerpen-Berchem.
We nemen om 8u15 de trein in Heide.
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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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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
het tweede deel gaan we daar verder op in.

Bespreking van de vangstresultaten
In 2011 werden drie verschillende soorten gevangen (riviergrondel,
tiendoornige stekelbaars en blauwbandgrondel). Dezelfde vissoorten
werden ook gevangen in 2012 en
2013. Enkel in 2012 werd nog een
extra soort gevangen, namelijk
paling,
weliswaar
slechts
2
exemplaren. Het aantal gevangen
individuen in 2011 bedroeg 94 bij
een vangstinspanning van 6 fuiken
en 2 afvisdagen (dit wil zeggen dat
er 2 dagen gevist werd met telkens
3 fuiken). In 2012 werden 1.775
vissen gevangen (vangstinspanning:
28 fuiken - 11 afvisdagen) en ten
slotte in 2013 konden we 495 vissen
verschalken (vangstinspanning: 12
fuiken - 6 afvisdagen).
Dorpsbeek ter hoogte van de monding in de Kleine Aa – aanvoer van vervuild water in de
Kleine Aa
De Korhaan nr. 4 / oktober 2014
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Riviergondel is telkens de meest talrijke vis in de vangsten. De
afmetingen van deze vis situeren zich ongeveer tussen de 5 en de 15
cm. De tiendoornige stekelbaarzen en de blauwbandgrondels
werden in veel lagere aantallen gevangen. De lengte van de
blauwbandgrondel situeert zich ongeveer in de lengteklasse 5 à 10
cm. De stekelbaarzen zijn kleiner in afmeting, ongeveer 3 à 4 cm.
Zowel
van
riviergrondel,
tiendoornige
stekelbaars
als
blauwbandgrondel werden wijfjes aangetroffen met een dikke buik
vol eitjes. Ze planten zich dus allen voort in de Kleine Aa. Wat wel
opviel is dat de aantallen blauwbandgrondel lijken af te nemen. Op
basis van deze beperkte gegevens is het echter nog te vroeg om
trends te kunnen afleiden. Hopelijk zit deze ongewenste exoot in een
negatieve spiraal! Wij volgen het zeker verder op. Wat hierbij wel
opviel is dat de soort zich blijkbaar graag ophoudt in stukken waar de
waterkwaliteit minder is. Zo werden de meeste exemplaren
gevangen ter hoogte van de monding van de Dorpsbeek aan het Ziel
te Kalmthout. De Dorpsbeek mondt daar uit in de Kleine Aa en voert
donkerbruin vervuild water aan. Een zwart punt dus nog in het
bekken van de beek. Wij hopen dat de gemeente initiatief neemt om
in deze zones de huishoudens versneld op de riolering aan te sluiten.
Natuurpunt Noorderkempen zal hier alvast de vinger aan de pols
houden.
Een opmerkelijk feit is de vangst van 2 palingen, beide in Essen, 1 ter
hoogte van Schanker en de andere onder de stuw aan de
Kasteelbeemd. Deze stuw heeft een zeer hoog verval en vormt een
onoverbrugbaar knelpunt. Verder stroomopwaarts zullen dus
hoogstwaarschijnlijk geen palingen voorkomen. De palingen hadden
een lengte van 50 en maar liefst 70 cm. Het toont aan dat de Kleine
Aa zeker een geschikt opgroeigebied vormt voor glasaaltjes of jonge
palingen die de rivieren en beken in het binnenland optrekken.
Daarom is het ook zo belangrijk dat de migratieknelpunten worden
opgeheven zodat paling en andere vissoorten ongehinderd
stroomopwaarts kunnen trekken naar hun paai- of opgroeigebieden.
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Voor het visbestand is het dus aangewezen dat de 2 stuwen die het
hoogste verval hebben en voor vissen niet passeerbaar zijn zouden
voorzien worden van vistrappen: namelijk de stuw ter hoogte van
Essendonkbos en de stuw ter hoogte van de Kasteelbeemd. Ook de
stuw ter hoogte van Wildert (De Vondert) heeft een redelijk groot
verval en wordt op termijn ook best uitgerust met een vispassage, al
is dit minder prioritair dan de 2 voornoemde stuwen. De overige
stuwen hebben slechts een klein verval en zijn vermoedelijk toch
regelmatig (afhankelijk van de waterstand en het debiet)
passeerbaar voor de meeste vissen.

Stuw ter hoogte van Kasteelbeemd – een onoverbrugbare hindernis voor vissen
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Stuw ter hoogte van Rosse Grononpad te Wildert – meestal passeerbaar voor vissen

In Nederland werden al wel enkele vistrappen aangelegd ter hoogte
van stuwen, maar nog niet alle knelpunten in het stroomgebied van
de Kleine Aa (Molenbeek heet deze in Nederland) werden uitgerust
van goed functionerende visdoorgangen. Dit is wellicht meteen de
verklaring waarom zo weinig vissoorten worden aangetroffen in de
Kleine Aa. Op het Nederlandse deel komen namelijk meer vissoorten
voor. Stroomafwaarts op grondgebied van de gemeente Roosendaal
heeft het Waterschap de Brabantse Delta in 2008 een inventarisatie
uitgevoerd. Net over de grens werden twee soorten aangetroffen:
riviergrondel en tiendoornige stekelbaars. Ter hoogte van Nispen
stijgt dat naar 5 soorten om verder stroomafwaarts te stijgen naar 9
soorten (onder meer blankvoorn, giebel, paling, rietvoorn en snoek).
Al deze soorten hopen we op termijn dus ook aan te treffen in de
Kleine Aa.
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Waterkwaliteit
Tot slot nog iets over de waterkwaliteit. Alles staat of valt natuurlijk
met de waterkwaliteit. Zoals reeds in dit artikel aangegeven is door
de renovatie van beide zuiveringsinstallaties de waterkwaliteit er
zeker op vooruitgegaan. Hieronder worden enkele grafiekjes
weergegeven van het zuurstofgehalte op een aantal locaties. De
gegevens zijn afkomstig van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
In het bekken van de Kleine Aa heeft de VMM ongeveer een tiental
meetpunten waar maandelijks de waterkwaliteit wordt gemeten.
Hierbij wordt niet alleen de zuurstof gemeten, maar nog tal van
andere parameters. We hebben op basis van de meetgegevens
enkele grafiekjes gemaakt voor het zuurstofgehalte, een belangrijke
graadmeter immers voor de gezondheid van het ecosysteem. De
rode horizontale lijn geeft de grens van 6 mg opgeloste zuurstof per
liter water weer. Dit is de basismilieukwaliteit. Alle waterlopen in
Vlaanderen moeten dus minstens deze waarde halen.
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De 2 bovenstaande grafieken geven een beeld van de waterkwaliteit
in het meest stroomafwaartse gedeelte van de Kleine Aa, namelijk
ter hoogte van Schanker en ter hoogte van Essendonkbos. De
waterkwaliteit is in orde steeds boven de basisnorm. De fluctuaties
zijn normaal en duiden op zomer en winter. Naarmate de
watertemperatuur hoger is, daalt immers de oplosbaarheid van
zuurstof in het water. In de zomer zal de hoeveelheid opgeloste
zuurstof dus lager zijn dan in de winter.
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In de 2 bovenstaande grafieken is de waterkwaliteit weergegeven in
de Kleine Aa, nu verder stroomopwaarts te Wildert en te Kalmthout.
Hoewel de meetgegevens van Wildert niet volledig zijn (maar tot en
met 2011) kunnen we toch vaststellen dat de waterkwaliteit er op
achteruit gaat naarmate we verder stroomopwaarts gaan. De
waterloop wordt hier ook veel kleiner en het verdunnend effect en
zelfreinigend vermogen is er minder. Regelmatig duikt de
waterkwaliteit onder de basisnorm. De laatste 2 jaar is in het
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meetpunt te Kalmthout wel een positieve trend te zien. Laten we
hopend dat deze evolutie zich voortzet en dat op alle plaatsen de
basisnorm wordt gehaald.
Zelf vissen waarnemen?
Onze afdeling Natuurpunt Noorderkempen organiseert regelmatig
wandelingen in het beekdal van de Kleine Aa. Tijdens deze
gelegenheden worden af en toe fuiken geplaatst om de deelnemers
kennis te laten maken met de vissoorten uit onze regio. Zo kan u met
eigen ogen aanschouwen welke vissen er in de Kleine Aa
rondzwemmen. Houd dus zeker onze activiteitenkalender in het oog.
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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Pinksterweekend 2014
Het was een druk weekend; het Pinksterweekend in de maand juni 2014.
Liefst drie natuurwandelingen waren uitgestippeld door afdeling
Noorderkempen.

Een eerste wandeling ging in de schemering door op vrijdagavond 6
juni op zoek naar de nachtzwaluw. De zon ging prachtig rood onder
achter de horizon; met veel variatie van donker en licht in het
wolkendek. Langs de Putsemoer zong nog laat een boompieper. De
boomleeuwerik was ook nog wakker.
Het was bijna donker wanneer de eerste nachtzwaluw gehoord en
in een flits gezien werd, al klapwiekend tegen de donkere
avondhemel. Een kwartel riep in de begroeiing op zijn maatje, dat
verderop antwoordde. Op de terugweg door de duinen werden
regelmatig rugstreeppadden gezien, wel zestien in totaal. Langzaam
ploeterden deze kleine viervoeters door het mulle zand. Mogelijk
kwamen de beestjes speciaal naar dat losse zand voor de warmte
die het nog uitstraalde.
Op zondag 8 juni, in de namiddag een uitstap naar Kraaijenberg,
nabij Bergen op Zoom. Een wandeling in de stralende zon, soms wat
te heet. Door het groen naar de vogelkijkhut ging de tocht. Op een
groep brandnetels vraten een aantal zwarte rupsen, deze van de
dagpauwoog.
Als bijzondere waarnemingen werd gezien:
zomerbitterling, zomerfijnstraal, ringel – en vogelwikke, de mooie
rietorchis en de moeraswespenorchis. In de grote weide langs een
oude kreek vond Joris, onze gids, het zeldzaam goudknopje. Ook de
blaartrekkende boterbloem en de moerasandijvie groeiden in de
ondiepe kreek.
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Op akkerdistel vonden wij de mooi gekleurde Sint-Jansvlinder of
bloeddrupje. Verder ging de wandeling langs de oude geklasseerde
hoeve “Hildernisse” om vervolgens langs de Brabantse wal terug
naar ons vertrekpunt te stappen. Onderweg werd in de schaduw nog
het tere bloempje van de rose winterpostelein gevonden.
Als derde wandeling op maandag 9 juni was gepland een tocht naar
de Groote Meer. De jaarlijkse wandeltocht door dit bosrijke gebied,
eigendom van de familie Cogels, wordt steeds geleid door René
Nelen, dit jaar al voor de 51ste keer. Een heel bijzondere prestatie. Hij
kent dit gebied dan ook al zijn broekzak en laat ons de mooiste
plekken van het domein bewandelen en bewonderen.
De tocht liep langs het Zwaluwmoer. Een ven dat steeds zijn water
behoud, ook bij een uitzonderlijke droge zomer. Kuifeenden
zwommen op het water en René wist nog te vertellen dat vorige
eeuw , in de jaren vijftig en zestig, hier op dit ven nog kokmeeuwen
gebroed hebben. Zelfs heeft René toen ook al zwartkopmeeuwen
gezien. Door bossen en over soms redelijk steile hellingen liep de
wandeling, wat de tocht een extra uitdaging meegaf. Op het hoogste
punt in het gebied werd een rustpauze gehouden. Dit punt ligt op
36,8 m boven de zeespiegel en is het hoogste punt uit de omgeving.
Hier heeft vroeger een brandtoren gestaan. Een hoge uitkijkpost om
bosbranden tijdig op te sporen.
Van dan af ging het bergaf richting het grote ven. Op de kale oever
vonden wij waternavel, grondster, knolrus en nog andere planten.
Het ven heeft al jaren een veel te lage waterstand wat de verbossing
van de oever in de hand werkt. Een dikke rugstreeppad kuierde
langzaam in de oeverbegroeiing. Deze had duidelijk dikke armen wat
ons bevestigde dat dit een mannetje was.
Ondertussen was het wolkendek volledig dicht getrokken en wij
waren juist terug aan de auto toen een lichte regenbui ons nog wou
nat sproeien.
Jos Jacobs
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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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Historische relicten rond ons boshuisje
Turfvaarten
De meeste relicten zijn hier te vinden vanwege de turfwinning in de
middeleeuwen, vooral door de Mikvaart en de Nol vlakbij. De
turfvaarten werden geleidelijk gegraven, voor het eerst in 1358
vanuit de Nol langs de Spillebeek en in 1710 als laatste de Mikvaart
op de huidige grens Essen – Kalmthout.
Het is moeilijk om een oorspronkelijk profiel van een turfvaart te
vinden, want meestal werden de oevers versmald. Na lang zoeken
vond ik nog een kort stuk in een bosperceel in Essen (Vaartkant) van
de holle vaart uit 1581: kruinbreedte 7,5m en 1,6m diep onder het
maaiveld en volledig droog met een dikke humuslaag van 30 cm.
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500m westwaarts van het Boshuisje (N51 25.090 E4 26.827) is er een
zadelpunt in de vaart waarbij het water in de winter in 2 richtingen
kan stromen: oostwaarts naar de Kleine Aa richting Roosendaal
(Maas) en westwaarts naar de Spillebeek afwatering via Bergen op
Zoom (Schelde); vandaar een waterscheiding tussen Maas en
Schelde. Ook dit profiel heeft een kruinbreedte van 7,5m maar is
dieper ingegraven vanwege een zandrug in de dreef. Het profiel is
hier wel versmald V-vormig maar was vroeger U-vormig zoals in de
holle vaart.
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Turfwinning
Rooiendamven en de Nol lagen als een
reusachtige boemerang in het landschap
op de huidige grens Essen-Kalmthout

Meer details hierover kan je vinden in
het boek van Leenders “Verdwenen
Venen” en ook in “Het ABC van de turf” ,
Regionaal Landschap de Voorkempen,
2013.
Turfrelicten: Atlas van de buurtwegen uit 1843
De turfvaart uit de Nol is
aangeduid als “canal” pal op
de grens Essen-Kalmthout.
“Chemin n° 81” is de
“Damstraet”
en
eindigt
onderaan aan het Boshuisje.
Dwars door de vroegere
turfput liep een weg naar het
sluisje van de Stapper, waar
Calmeyn
ganzen
ging
schieten; aangeduid op de
kaart
als
“Velodreef
Calmeyn”. Dit perceel werd
later
opgeplant
met
Amerikaanse eik. Onlangs
werd dit gerooid en opnieuw
opgeplant met zwarte els.
Boshuisje
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In de winter staat die laagte regelmatig onder water.
Havermans vermeldt dat er plaatselijk nog wel turf gestoken werd in
de Nol (Calmpthoutania, 1960-61)
“Een der laatste verturvingen van het veen uit de Nol, bij wijze van
verpachting aan particulieren, had plaats tijdens de strenge winter
van 1890, toen er armoede en brandstofschaarste heersten. Van een
reeds lang overleden zegsman, die als opgroeiende jongen zijn vader
geholpen had bij het turfsteken, vernam ik dat het veen slechts mocht
afgestoken worden tot een dikte van 0,15m en dat ieder koper een
maatstok van die lengte meekreeg van de rentmeester. Met de greef
werd het toegewezen veenperceel in blokken verdeeld, die met de
turfbot werden weggenomen. Wie dieper durfde te steken werd van
het turfveld weggejaagd en zijn koop nietig verklaard. Gedurende
acht dagen droogden de turven met de onderlaag naar boven in de
zon. Daarna plaatste men ze per drie schuin op hun smalle kant,
zodat de boveneinden elkaar steunden. Bovenop legde men nog een
vierde turf en deze stapeltjes werden “kattepoten” genoemd.
Andermaal na acht dagen stapelen men de turven in een kring, als
om een toren te vormen, stapeling die in verspringend verband
geschiedde, om de wind door te laten. Nadat de turf dan luchtdroog
was, werd zij opgeladen en naar huis gebracht. Het vervoer van een
kar turf, volgeladen als een hooikar, met schutsponden, bomen en
touwen, van de Nol naar het dorp van Essen, kostte toen 1,50 Fr. Er
werden twee vrachten per dag geladen en vervoerd (voormiddag
en namiddag). In het veen uit de Nol werden toen ook eiken-en
dennenstammen gevonden.”
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Petgaten
Op een topokaart uit 1863-1884 vond ik
de petgaten van het turfsteken en het
boshuisje staat er op als “In den Nol
Cabine”. Ook het perceel zuid van de
vaart naast het boshuisje ligt lager maar
door de bebossing zijn de petgaten niet
meer zichtbaar.

Rabatten
In de 19de eeuw werden de vage gronden aangeplant met grove den
voor mijnhout. Er moest toen diep ontwaterd worden. Door greppels
te graven in het plantbed en de grond hiermee op te hogen kwamen
de ruggen droog te staan. Zo ontstond een rabattensysteem dat nog
altijd goed zichtbaar is rond Nol en Stapper en bovendien nog actief
in gebruik is tijdens natte winters voor ontwatering.
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luchtfoto
8 april 2007

Dit zijn ook relicten van verlaten turfkuilen die gebruikt werden rond
1800 als visvijvers van het landgoed de Greef; kweekvijvers om de
Stapper van vis te voorzien. Hier is duidelijk een structuur te zien in
visgraatdiagram, waarbij de centrale gracht water kan afvoeren
oostwaarts naar de Nol (oranje duiker) onder de wandelweg.
Voor de eerste keer kwam dit greppelsysteem helemaal onder water
in september 1998 en sindsdien was het er natter en tevens het
meest ontoegankelijk perceel met aan de randen overwoekering van
rododendrons. Hier rechts onderaan de foto heb ik de grauwe els
gevonden (zie andere bijdrage). In het moerasgedeelte van de Nol
zijn nog veel meer relicten te vinden maar meer hierover in een
volgend artikel.
René Peeters
10 augustus 2014
Bij overname is bronvermelding gewenst
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Evolutie van de Eertbrantsche vennen 1823 - 1928
Met “eertbrande” bedoelde men ‘haardbrand’; plaats waar men turf,
moer en heiplaggen haalde. Deze oude benaming vonden we terug in
archiefstukken uit 1435, een verwijzing naar de turfuitbating van de
Nolse vennen. Die startte na de massale ontbossing van de streek.
Hoe zag de omgeving van de Nol er uit in de 19de eeuw?
Dat was toen een open landschap.
Kadasterkaarten uit 1823
Die tonen nog de waterrijkdom:
• de petgaten aan beide zijden van de turfvaart
• het Nols ven, Royendamven, Voetbergsven,
• de visvijvers van de Greef (Den Band, De Vijfhoek, De Broek,
De Kous, De Schoen, Den Hoed en de Molenvijver)
• het Stappensven met aan de oostzijde de Kleine Stapper (nu
drooggelegd door het graven van de Venloop)
• het Kleyn Moerken als één plas water (nu Drielingenven)
Naaldbossen alleen aan de oostzijde, al de rest open landschap met
heide.
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Kaart Vandermaelen (1846-1854)
De drooglegging is hierop goed te zien: nog maar 2 vennen met
open water. Aan weerszijde van de turfvaart: twee turfputten
(tourbière) met daarrond heide:
• (br =bruyère), aanplanting van naaldbomen oost van de Nol
• (s = sapin,spar), waarschijnlijk werd ‘den’ bedoeld
Het Rooiendamven was toen al drooggelegd als heide
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Stafkaart 1928 … de ontwatering 80 jaar later
Er werd een heel stelsel van ontwateringsgrachten gegraven in en
rond de Nol rekening houdend met de hoogteverschillen van 19m
naar 17m, van zuid-oost naar noord-west.
Op de kaart werden de stroomrichtingen aangeduid van het heel
complex systeem. De nummers 0 tot 7 verwijzen naar duikers onder
de Ringdijk. Langs de noordzijde via het Vaartven kon het overtollige
water wegstromen naar de Spillebeek. Aan de zuidoostzijde is de
inlaat van water uit het Stappersven.
Het perceel oost van het Driehoeksven was toen volledig weiland, nu
broekbos met aan de noordkant maisveld. Het Nolsven is intussen
verland met riet. Het Vaartven is opgevuld met slib van de PIDPAwaterwinning.
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Drooglegging en herstel van de Nolse vennen na 1970

toeristische kaart VVV 1958

Door de waterwinning kwam na 1970 een groot deel van de Nol
droog te staan, grachten werden niet meer onderhouden en
groeiden dicht. Een extreme situatie ontstond in 1996 met een heel
droog jaar en een brand die door de Nol raasde, waarvan de sporen
nu nog duidelijk te zien zijn. De verbossing van de Nol was wel
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brutaal gestopt maar we kregen een grasvlakte in de plaats met
overwoekering van het pijpenstrootje.
De laatste jaren wordt er geen grondwater meer opgepompt vlakbij
de Nol. In 2009 konden we de grachten terug vrijmaken zodat het
water van de Stapper rechtstreeks naar de Nol kan vloeien; zoals
vroeger.
Gracht 1 geeft een verbinding met het Rietven en houdt de Nol op
peil. In gracht 2 vloeit het overtollige water langs het boshuisje naar
de turfvaart. Gracht 3 mondt uit in de Venloop en gebruiken we om
neerslagpieken op te vangen. Het ganse systeem wordt geregeld met
knijpstuwen.
Gedurende 3 jaar (2011-2014) werden intense metingen verricht om
het debiet te meten. Dankzij de technische hulp van Marco Van Baar,
hydroloog, werden ook op strategische plaatsen dataloggers
geplaatst, zodat we de fluctuaties van het waterpeil digitaal konden
verwerken. Verdere studie zal uitmaken of het teveel aan water in de
winter (= zowat een half miljoen m³) kan opgestuwd worden naar de
Groote Meer.
Conclusie
Het beheersen van de waterhuishouding blijkt een lastig probleem
om de extremen bij te sturen, maar enorm boeiend om die uitdaging
aan te gaan. Het is een complex systeem met veel tegenstrijdige
eisen voor flora en fauna.
Wil je hierover meer weten? Kom dan naar de wandeling van
19 oktober. Dan je zie je ter plekke de relicten en de problemen.
René Peeters
13 augustus 2014
overname toegestaan mits bronvermelding
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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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Het was even schrikken.
In mijn kwaliteitskrant van 3 juli stond breed over de hele breedte
van pagina 11 uitgesmeerd in dikke letters de kop:
LIEVEHEERSBEESTJES MET UITSTERVEN BEDREIGD. De ondertitel in
hemelsblauw verzachtte de pil tot: Twee van de 36 soorten
lieveheersbeestjes die in Vlaanderen voorkomen zijn uitgestorven en
zestien soorten zijn bedreigd.
Helemaal schrikken werd het toen ik de ondertiteling van een
bijgevoegde mooie foto van een lieveheersbeestje in het groot las:
Een zevenstippelig lieveheersbeestje, bij ons helemaal uitgestorven
(c belga).
Ik ben meteen de moestuin ingerend. In die moestuin zie ik namelijk
sinds jaar en dag regelmatig een of enkele zevenstippelige
lieveheersbeestjes: rode dekschilden, drie ongeveer ronde zwarte
vlekken op elk dekschild, een druppelvormige zwarte vlek bij de basis
van de vleugels de ene helft op het linkerschild de andere op het
rechter en geboord met wit naar het halsschild toe, een witte hoek
in de voorpunten van het zwarte halsschild. Meestal wandelen die
daar rond nogal laag bij de grond tussen dichte groente en welig
tierend onkruid. Eind juni heb ik er nog eentje gezien, net ontpopt,
nog een beetje oranje eerder dan rood, hoog bovenop een blad van
wat in mijn thuisdorp een flamingant heette (Rudbeckia hirta voor de
kenners en afkomstig uit Amerika). Het zevenstippelig
lieveheersbeestje is het ´gewone´ lieveheersbeestje van bij ons; ge
zult er zelf ook wel meer dan eens tegen aangelopen zijn.
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Ik ben meteen de moestuin in gerend. En inderdaad noch hoog in
het groen noch laag bij de grond vond ik ditmaal een
lieveheersbeestje. Mijn zoektocht bracht slechts de vaststelling op
dat het hoog tijd was de slaphangende sla, de bleke worteltjes en de
miezerige boonplantjes water te voeren.
Zei ik al dat mijn krant zich een kwaliteitskrant noemt. Ze heeft haar
wijsheid dan ook van authoriteiten. In dit geval was de authoriteit
Tim Adriaens van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Die
schoof de schuld van het uitsterven van onze lieveheersbeestjes niet
alleen op het Aziatisch lieveheersbeestje ´dat lelijk huisgehouden
heeft onder de inheemse soorten´ maar ook een beetje op onze
voorzaten. ´Het uitgestorven zevenstippelig lieveheersbeestje leefde
alleen in hoogveen en dat bestaat niet meer bij ons.´ haalde de krant
hem aan. Ik werd er al wat geruster op.
Eind goed al goed, vanaf 4 juli heb ik mijn nachtrust teruggevonden.
Ergens onderaan in de krant van die dag was een hoekje uitgespaard
met correcties en aanvullingen, in kleine lettertjes ditmaal.
Waaronder:
´Lieveheersbeestje.
Niet
het
zevenstippelig
lieveheersbeestje, dat op de foto staat, is uitgestorven in België maar
het zevenvleklieveheersbeestje.´
Daarom noemt mijn krant zich een kwaliteitskrant. Ze zet regelmatig
de fouten waarover iemand zich opgewonden heeft recht, voor
diegenen die ook de kleine lettertjes lezen toch. Overigens moet
gezegd dat ze er in dit geval niet helemaal naast zat. Het
zevenvleklieveheersbeestje heeft ook rood als basiskleur en heeft
ook zwarte vlekken.
Moraal van het verhaal: let op met krantennieuws. Niet dat dat een
helemaal nieuwe moraal is. Met de pagina´s over politiek passen u
en ik ze allang toe. Maar daar steekt het dan ook niet zo nauw. Als
het over de natuur gaat echter zouden ze wat voorzichtiger mogen
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zijn, zo dunkt me. Daar kan een krant een mens zelfs een onrustige
nacht bezorgen.
P.S.
Dat er 34 nog in Vlaanderen voorkomende soorten zijn, betekent nog
niet dat ge die meteen alle 34 in uw tuin of in de bossen, heiden en
akkerland van de Noorderkempen zult tegen het lijf lopen. Op
hoeveel en op welke ge hier wél kans maakt daar kan Joris u alles
over vertellen. Als ge daar zelf nog eentje kunt aan toevoegen houdt
hij zich ongetwijfeld aanbevolen.
Zelf heb ik er in Essen-Kalmthout uit de jaren 2000 niet meer dan 15
op een lijstje staan en daarvan heb ik er de laatste 5 jaar slechts 9
regelmatig gezien.
Koen Verschoore
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Coca-Cola Foundation ondersteunt natuurherstel
Stappersven
Voor een deel van onze natuurherstelwerken in het Stappersven
krijgen we naast Europese financiering ook financiële steun van de
Coca-Cola Foundation. Deze Foundation heeft een ambitieus 'waterreplenishment' programma uitgewerkt, waarbij Coca-Cola iedere liter
water die het gebruikt voor de productie van haar frisdranken terug
in de bodem wil laten infiltreren als grondstof door middel van
herstel- en infiltratieprojecten. In Europa werden reeds enkele zeer
succesvolle 'replenishment' projecten uitgevoerd langsheen de
Donau in Oostenrijk, Hongarije en Roemenië. Op hun kaart was
Vlaanderen echter een 'black spot'. Veel watergebruik, slechte
waterkwaliteit, sterke daling grondwatertafel, etc. Vandaar dat de
Foundation een project van Natuurpunt wenste te steunen dat zorgt
voor meer infiltratie van regenwater.

Bezoek en verkenning van
de Coca-Cola Foundation
met het bestuur van
Natuurpunt op 27 juni 2014
in de Nol.
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Het landduin- en heideherstel in het Stappersven zal immers een
gunstige invloed uitoefenen op de infiltratie van regenwater in de
bodem van de herstelde landduinen. Water dat van cruciaal belang is
voor het veenmoeras van de Nol en op termijn ook het herstelde
ven Groote Meer van onze Nederlandse collega’s van
Natuurmonumenten net over de grens.
Meer info hieromtrent: Filip Hebbrecht en Stefan Versweyveld
René Peeters

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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De Graanhalm
Berkendreef 3
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.52.62

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal
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De zomer is altijd een wat kalmere periode voor de vogels. Juni en juli
waren relatief rustige en aangename maanden, wat we ons vooral zullen
herinneren is de zeer natte maand augustus, waardoor deze zomer de vijfde
natste ooit werd. Naast een aantal te verwachten soorten zijn er deze
periode ook een aantal uitschieters. Wat ook opvalt is dat de meeste
waarnemingen in de natuurgebieden gebeuren en dat het buiten deze
gebieden opmerkelijk rustig is qua meldingen en soorten.

Vogels in de Noorderkempen
Geoorde Futen (Podiceps nigricollis) waren gedurende de zomer
regelmatig in kleine aantallen aanwezig op enkele heidevennen. De
meeste waarnemingen werden verricht op het Stappersven.
Leuk was de Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) die op 31 augustus
aanwezig was te Kalmthout-Nieuwmoer. Op 7 juli vloog er ook een
ex. over de Kalmthoutse Heide. Grote Zilverreiger (Ardea alba) werd
deze periode maar sporadisch opgemerkt. Af en toe werden solitaire
of kleine groepjes Ooievaar (Ciconia ciconia) waargenomen in de
regio. In juni pleisterden er tot 3 Lepelaars (Platalea leucorodia) bij
het Stappersven, op 29 augustus werd hier ook een ex.
waargenomen. Ook in de Maatjes waren zeer regelmatig 1 tot 2 exn.
aanwezig.
Op het Stappersven werden nog regelmatig enkele Zomertalingen
(Anas querquedula) gemeld. Brilduikers (Bucephala clangula) waren
weer gedurende de hele zomer aanwezig op enkele heidevennen,
vooral op het Stappersven en de Putse Moer. Er waren ook indicaties
dat er een of meerdere broedgevallen hebben plaatsgevonden.
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Wespendieven (Pernis apivorus) werden regelmatig gemeld. Vooral
in de maand augustus waren er heel veel waarnemingen van deze
soort. Magistraal was de waarneming van een juveniele Zeearend
(Haliaeetus albicilla) die op 21 juni over het Stappersven vloog en
grote paniek veroorzaakte onder de aanwezige watervogels. Ook op
27 augustus vloog er een ex. over de Kalmthoutse Heide! Al minstens
zo spectaculair was de Vale Gier (Gyps fulvus) die van eind mei tot 3
juni aanwezig was in het centrum van Wuustwezel! Tijdens de laatste
dagen van augustus werd er af en toe een Visarend (Pandion
haliaetus) waargenomen in de Kalmthoutse Heide. Van 1 tot en met
2 juni liet een vrouwtje Roodpootvalk (Falco vespertinus) zich mooi
bekijken in ditzelfde gebied. Hier verbleven ook regelmatig 1 of 2
Slechtvalken (Falco Perigrinus).
Patrijzen (Perdix perdix) werden gelukkig terug wat meer gemeld,
vooral in de Wezelse Heide en de Maatjes. Hier werd in juli zelfs een
groepje van 18 exn. geteld. Enkele zangposten van Kwartels
(Coturnix coturnix) werden gemeld in de Kalmthoutse Heide.
Erg leuk waren de 2 Steltkluten (Himantopus himantopus) die op 2
en 3 juni pleisterden bij het Stappersven. Hier waren vanaf half tot
eind augustus geregeld ook enkele Bonte Strandlopers (Calidris
alpina) aanwezig. Kemphaan (Philomachus pugnax) was een
schaarse doortrekker in de regio. Een mooi groepje van 11 exn.
pleisterde op 11 juli bij het Stappersven. In juni werden er nog enkele
Grutto’s (Limosa limosa) waargenomen in de Maatjes en bij de
Marijnenvennen ook een koppel met 2 jongen. Uitzonderlijk is dat!!
Er kwam slechts 1 waarneming binnen van Zwarte Ruiter (Tringa
erythropus). Groenpootruiter (Tringa nebularia) was een vrij
regelmatige doortrekker. Witgatjes (Tringa ochropus) waren vrij
regelmatig aan te treffen bij enkele heidevennen en andere plasjes in
de regio. Bosruiter (Tringa glareola) was ook vrij geregeld aanwezig.
Zwartkopmeeuwen (Ichthyaetus melanocephalus) waren vooral in
juni talrijk aanwezig in de streek, met soms groepen van enkele
honderden exn. Zeker vermeldenswaardig en bijzonder was een
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Witwangstern (Chlidonias hybrida) die op 7 juni kortstondig
pleisterde bij het Stappersven. Op 21 juni werd er nog kort een
Zwarte Stern (Chlidonias niger) waargenomen bij ditzelfde ven.
Bij de Maatjes waren in juni en juli geregeld enkele Zomertortels
(Streptopelia turtur) te horen. Elders … geen waarnemingen meer.
De prachtige IJsvogel (Alcedo atthis) werd deze zomer heel wat
waargenomen. De soort profiteerde duidelijk van de zachte winter.
Opmerkelijk waren de 3 Bijeneters (Merops apiaster) die op 5 juni
over de Kalmthoutse Heide vlogen. Vanaf half augustus werden er
behoorlijk wat doortrekkende Draaihalzen (Jynx torquilla).
Diezelfde periode trokken de eerste Paapjes (Saxicola rubetra) door
de regio. De eerste Tapuit (Oenanthe oenanthe) voor het najaar zat
half aug. in de Kalmthoutse Heide. Opmerkelijk was de aanwezigheid
van een Geelgors (Emberiza citrinella) in de Kalmthoutse Heide op 1
juni en 13 augustus. Op verschillende plaatsen werden broedgevallen
van Appelvinken (Coccothraustes coccothraustes) vastgesteld.
Enkele bijzondere waarnemingen van het Groot Schietveld
Vanaf half aug. was er een juveniele Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra)
aanwezig. Leuk was de Slangenarend (Circaetus gallicus) die op 27
augustus werd opgemerkt. Op 29 augustus joeg er een Grauwe
Kiekendief (Circus pygargus) boven de heidevlakte. Op 5 en 28 aug.
pleisterde telkens een Duinpieper (Anthus campestris).
Tot zover dit overzicht. Een volledig overzicht kan je terugvinden op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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Verslag Biesboschkamp 2014
We vertrokken op 4 juli met de fiets. Het was een tocht met veel
plezier en vertier.
Toen we aankwamen was de eerste vogel die we zagen een lepelaar.
De volgende dag met goed weer, ging de natuur goed tekeer.
We zagen een kolonie oeverzwaluwen, steenrode heidelibellen en
verschillende vlinders. Op zaterdag zaten we te roeien en wilden de
bevers zich maar niet met ons bemoeien! Ze bleven dan maar binnen
in hun burcht maar wij zagen een ijsvogel van een visje winnen!
Die zondag speelden we een tof spel (natuurbingo) met
onweerswolken was het ook bingo.
De volgende dagen regen, regen en regen met af en toe een stevige
bons. Maar we lieten ons niet uit ons lood slaan. Die dagen konden
we over plezier niet klagen. Bij de minste zonneschijn wilden we
weer in de natuur zijn.
De laatste dag aangebroken, de natuur zat zeker niet ondergedoken.
Als voorgerecht bij het ontbijt zagen we mooie kemphaantjes, dan
als tussendoortje verschillende libellen en vlinders (o.a. bruin
blauwtje en grote keizerlibel). Dan als hoofdgerecht bij onze bokes …
het was geen vogel ... het was geen vliegtuig ... het was een
ZEEAREND. Dan kwam het dessert … een gele flits van een
WIELEWAAL! Die avond op onze bonte avond amuseerden we ons
rot met af en toe wat lawaai.
Ja, dit kamp, de leiding, eten, spel, waarnemingen en de JNM was
GENIAAL!
Verslag: Simon Vandepitte
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“De Korhaan” digitaal
Omwille van ecologische en economische redenen schakelt “De
Korhaan” stilaan over naar een digitale versie. In de digitale versie
kunnen we kleurenfoto’s of kleurendiagrammen verwerken. In de
gedrukte versie is dat niet mogelijk. Aan U de keuze. Uiteraard blijft
de papieren versie ook bestaan voor de leden die dat wensen.
Wie zich wenst te abonneren op een digitale versie, stuurt een mail
naar redactie@noorderkempen.be. Van zodra we Uw mail
ontvangen versturen we de volgende “De Korhaan” digitaal.
De redactie
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Nieuwe heidenatuur in Stappersven
KALMTHOUT, 2 september 2014 - De Europese Commissie heeft het Lifeproject Helvex goedgekeurd. Dankzij deze erkenning kan Natuurpunt de
komende 5 jaar de Europese natuurdoelstellingen realiseren in het
Stappersven. Dat is niet alleen goed nieuws voor bezoekers en toeristen.
Ook Europees beschermde soorten als de nachtzwaluw, boomleeuwerik,
gladde slang, gevlekte witsnuitlibel en heikikker zullen profiteren van het
project. Bijzonder is dat dit project ook kadert in een internationaal initiatief
van de Coca-Cola Foundation om de hoeveelheid water die bij de productie
van frisdranken gebruikt wordt opnieuw aan te vullen tegen 2020 via
water- en natuurprojecten.

Het Stappersven maakt deel uit van het grensoverschrijdende
Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide. Het is een uniek gebied
van 6.000 ha aaneengesloten natuur dat sinds oudsher gekenmerkt
wordt door grote vennen, heidegebieden, landduinen en bossen.
Rond deze tijd van het jaar is over de heidegronden het mysterieuze
geluid van de zeldzame nachtzwaluw te horen. Het grenspark wordt
beschouwd als één van de topnatuurgebieden van Europa en werd
opgenomen in het Natura 2000-netwerk, een netwerk van
beschermde natuurgebieden in heel Europa.
Natuurpunt krijgt belangrijke financiële steun van Europa en de
Coca-Cola Foundation voor grootschalig natuurherstel in het
Stappersven. Samen met partners Grenspark De Zoom –
Kalmthoutse heide, Agentschap voor Natuur & Bos en de
Nederlandse natuurvereniging Natuurmonumenten zal de komende
5 jaar gewerkt worden aan een grootschalig natuurproject met
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herstel van heide, landduinen, vennen en de gerichte aanpak van
exoten.
De Nolse duinen zullen als oudsher hersteld worden als landduinen
en grote percelen zullen opnieuw natte en droge heide worden.
Daarnaast worden de natuurlijke venoevers van het Stappersven
hersteld en worden exoten als Amerikaanse vogelkers en
rododendron aangepakt met een op maat gemaakt plan.
Op die manier zullen verschillende Europees beschermde gebieden
hersteld en uitgebreid worden. Dat is goed nieuws voor de
wandelaars en liefhebbers van de oerkempische heide, maar ook
voor heel wat Europees beschermde vogelsoorten zoals de
boomleeuwerik, nachtzwaluw en wespendief. Ook voor de gladde
slang is het herstelproject veelbelovend: het leefgebied van de soort
zal gevoelig uitbreiden. Daarnaast profiteren ook andere kwetsbare
dieren en planten als heideblauwtje, groentje, klokjesgentiaan en
adder. Het project is gestart op 1 juli 2014 en loopt tot 30 juni 2019.
Meer natuur, meer water, meer biodiversiteit
De geplande natuurherstelwerken zullen in de eerste plaats leiden
tot meer natuur in het Stappersven en de Nolse duinen. Maar
daarnaast zal door de herstelwerken ook meer regenwater in de
grond kunnen dringen en op die manier het grondwaterpeil opnieuw
aanvullen. Zoet water wordt weleens het blauwe goud genoemd.
Niet onterecht: binnen enkele decennia dreigt op mondiaal niveau
een groot tekort aan zoet water. The Coca-Cola Foundation stapt
mee in dit project. De drankenproducent wil wereldwijd op een
duurzame manier omgaan met het kostbare goed: tegen 2020 wil ze
al het water dat gebruikt is in verkochte dranken opnieuw aangevuld
hebben. Momenteel zijn er 509 projecten in 100 verschillende
landen. Het project in het Stappersven is het eerste in ons land.
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Natuurpunt is koploper in Europa
Met de goedkeuring Life+ Helvex is Natuurpunt niet aan haar
proefstuk toe. Het Life-project is het 30ste dat de vereniging uitvoert
of waaraan ze meewerkt. Daarmee is Natuurpunt de absolute
koploper in Europa. Natuurpunt ontving ook al drie keer een best
Life-Nature Award, eveneens een record.
Natuur is er voor iedereen
Uiteraard heeft Natuurpunt niet alleen oog voor het herstel van de
Europese topnatuur. In het nieuwe Life-project zijn er verschillende
mogelijkheden voorzien zodat mensen de uitzonderlijke natuur in
het Stappersven kunnen ontdekken. Naast folders en brochures
zullen er ook informatieborden worden geplaatst. De blikvanger
wordt ongetwijfeld een nieuwe uitkijktoren. Behalve de natuur zal
ook de lokale economie profiteren van dit project.
Op www.natuurpunt.be/life vind je het overzicht van de behaalde
resultaten van de verschillende Life-projecten. Dankzij die projecten
maakt Natuurpunt het verschil voor het herstel en het behoud van
Europese topnatuur in Vlaanderen.
Op http://www.coca-colacompany.com/water-stewardship-replenish
-report/ lees je meer over de waterprojecten van Coca-Cola.
Meer info:
Stefan Versweyveld (Natuurpunt) - 0485 657 874
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Wespenspin – Oost-Speyckersbosje
© Joris Pinseel

Groene kikker – Groote Meer
© Jos Jacobs

Pijamawants – Schanker 12
© Joris Pinseel

Glazenmaker – Schanker 12
© Sarah Pinseel
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•

Joris Pinseel

Voorzitter
Schanker 12 (Essen: 03/667.57.97)

•

Kristof Vlietinck

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

•

Herman Jacobs

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

•

René Peeters

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

•

Hedwig Lauriks

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

•

Chris Vander Sypt

Contactpersoon NAREKA
Kapellensteenweg 20 (Kalmthout: 03/666.48.03)

•

Igor Vandamme

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

•

Wouter Vanwesenbeeck

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

•

Jos Jacobs

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

Natuurpunt Noorderkempen
Werkingsgebied: Essen & Kalmthout
Lid worden
Lidgeld voor het hele gezin: €24 per jaar te storten op
rekeningnummer BE59 0000 4153 8026 met vermelding van naam en
adres. Je ontvangt dan zowel Natuur.blad als het plaatselijk tijdschrift
“De Korhaan”.
Bovendien krijg je korting bij aankopen in de Natuur.winkel en
andere winkelketens.
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Kantoor Backx-Kerstens
Antwerpsesteenweg 37
2910 Essen
tel. 03/667.54.24
FSMA 16081 A-cB
Zakenkantoor “Heikant”
H. Consciencelaan 24
2910 Essen
tel. 03/667.76.67
FSMA 433551 A-cB
Kantoor Wilfried Dries
Kapelstraat 8
2910 Essen
tel. 03/667.60.80
FSMA 067381 A-cB

Bij ons gaat het om U
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