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2014 ligt achter ons en laat mooie en misschien ook minder mooie
herinneringen na. Momenten die mogelijk wel eens worden
opgehaald wanneer je met gelijkgezinden of familie op pad bent.
Voor onze vereniging was 2014 alvast een erg boeiend jaar. Het
ledenaantal steeg tot 643; de activiteiten werden door de
deelnemers gesmaakt … de filmvoorstellingen, natuurwandelingen,
voordrachtavonden brachten telkens heel wat mensen bij elkaar.
Onze vraag naar actieve medewerkers werd in 2014 door twee
enthousiaste dames beantwoord … zij hielpen reeds meerdere keren
bij activiteiten. De beheerwerken rond Stappersven en De Nol
resulteren in een hele resem schitterende waarnemingen én een
gevarieerd landschap. De Paddenstoelencursus was weer een succes.
Het Helvex-Life project werd goedgekeurd en voorgesteld. Het
infopaneel kan je bewonderen en bestuderen langs de Verbindingsstraat.
Dat smaakt natuurlijk naar meer!
Voor 2015 hebben we weer een zeer interessant programma
opgesteld. Wie wat wil bijleren kan op de cursussen zijn/haar gading
vinden. Twee natuurpuntweekenden staan geprogrammeerd: de
Oostkantons en de Viroinstreek. De lijst met natuurwandelingen krijgt
uitbreiding en de beheerwerken zijn al gepland tot eind van het jaar.
Het wordt ongetwijfeld een boeiend en leerrijk jaar. Het bestuur
hoopt dat iedereen zoveel mogelijk actief deelneemt. In deze “De
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Korhaan” wordt het programma tot eind mei al voorgesteld.
Traditiegetrouw openen we het werkjaar met onze ‘Ledenavond’.
Gezien het succes van de afgelopen jaren hopen we ook dit jaar weer
op een grote opkomst. Het zou bijzonder fijn zijn, mochten we nog
meer leden kunnen verwelkomen. Leden die ons suggesties kunnen
geven; leden die actief deelnemen aan de activiteiten; leden die onze
werking promoten bij het grote publiek; leden die ons blijven
steunen.
Een nieuw jaar staat voor de deur. Een jaar met uitdagingen die op
ons liggen wachten. Een jaar met kansen. Een jaar met onbekende
toekomst. Een jaar met … .

Ik wens je een jaar
met elke dag veel zon
en alleen maar positieve dingen
als dat eens even kon.
Veel liefde, vriendschap,
gezondheid en geluk,
dan kan 2015 zeker niet meer stuk.
Joris Pinseel
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10 januari 2015

9u00

Beheerwerken

Einde
15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”
“De Ster” - Kruispunt Fr. Raatsstraat en
Kastanjedreef, Kalmthout

De winterbeheerwerken gaan verder. Zoals altijd is er voor ’s middags
warme soep voorzien. Gelieve de conservator te verwittigen van uw
komst. Veel handen maken licht werk.

@

Info: Igor Vandamme (tel. 03/666 06 80)
igor.vandamme@skynet.be

17 januari 2015
18 januari 2015

8u00

Natuurtelling

Het Grote Vogelweekend
“Voeren en beloeren”
In elke Natuurpunt-tuin in de regio

Het vogeltelweekend valt dit jaar samen met het telweekend in
Nederland. Meer info hierover kan je terugvinden in Natuur.blad of
op de website www.vogelweekend.be. Het is interessant maar ook
leuk om de vogels in je tuin of voederplaats te observeren.

24 januari 2015

9u00

Beheerwerken

einde
12u00

Beheerwerken Spijkerbroekje
Parking Spijkerbroekje, Spijker, Essen

Natuurgebieden moeten onder handen genomen worden. Vandaag
worden de Zwarte elzen geknot.
Meebrengen: aangepaste kledij, werkhandschoenen, …
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.


Inlichtingen: Wim De Bock (03/667.49.19)
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6 februari 2015

18u30

Ledenavond

Einde
23u00

Ledenfeest
Algemene vergadering
"De Kievit", Korte Heuvelstraat,
Kalmthout
Deelname: € 22,00 (op voorhand storten)
op BE59 0000 4153 8026

Inschrijven voor 1 februari 2015
Elk lid of sympathisant van Natuurpunt-Noorderkempen is van harte
uitgenodigd op onze Jaarlijkse Algemene Ledenavond. Tijdens een
gezellige babbel vooraf bieden we alle aanwezigen een aperitief aan.
Voor de hoofdschotel heb je de keuze tussen:
 vlees: geturft konijn met gebakken krieltjes
 vis: zalmpannetje met spinazie en puree
 vegetarisch: groentenquiche met brie
Als nagerecht rijstpap en koffie/thee.
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Nadien komen het jaarverslag & financieel verslag 2014 aan bod.
Verder krijg je een voorstel van de activiteitenkalender 2015 en een
aantal mooie beelden van leuke waarnemingen in onze regio. Als
afsluiter van de avond brengt Eveline Pinseel een voordracht met
impressies van “Spitsbergen” n.a.v. van haar studieverblijf aldaar.
Natuurlijk hopen we U een gezellige avond aan te bieden.

Gelieve bij de inschrijving uw menukeuze te melden


@

Inlichtingen én inschrijving: Joris Pinseel (03/667 57 97)
joris.pinseel@fulladsl.be

7 februari 2015

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”

Beheerwerken

Einde
15u30

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

De winterbeheerwerken gaan verder. Zoals altijd is er voor ’s middags
warme soep voorzien. Misschien de ideale manier om een frisse neus
te halen na het ledenfeest van de vorige avond.
Gelieve de conservator te verwittigen van uw komst.

@

Info: Igor Vandamme (tel. 03/666 06 80)
igor.vandamme@skynet.be

8 februari 2015

10u00

Natuurwandeling

Einde
12u30

Kalmthoutse Heide
“Wintergenieten op de Heide”

Parking Zuid, Verbindingsstraat,
Kalmthout

Tijdens de winter is er heel wat te beleven op de Kalmthoutse Heide
… rust … een nevelig landschap of misschien een sneeuwtapijt … een
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stralend winterzonnetje of misschien een regen- of sneeuwbui. De
weerelementen bepalen de sfeer en uiteraard ook de
natuurwaarnemingen. Laat je verrassen!


Info en gids: Chris Vander Sypt (03/666 48 03)

7 maart 2015

9u00

Beheerwerken

Einde
15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”
Parking Noord, Verbindingsstraat,
Kalmthout

De winterbeheerwerken gaan verder. Zoals altijd is er voor ’s middags
warme soep voorzien. Gelieve de conservator te verwittigen van uw
komst.

@

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

28 maart 2015
29 maart 2015
Weekend

Natuurweekend - Oostkantons
Zat.
“Vogelobservatie”
6u00
Zon. NEC "De Vroente", Putsesteenweg 129
20u00 Kalmthout
Prijsinfo te verkrijgen bij inschrijving

Dit jaar kiezen we opnieuw voor een weekendverblijf in de
Oostkantons. Meer info bij Wouter Vanwesenbeeck.
Meebrengen: telescoop/verrekijker, aangepaste schoenen, kledij en
niet te vergeten picknick en voldoende drank voor zaterdag,
persoonlijke spullen voor één nacht.
Inschrijven verplicht en ten laatste op 1 maart 2015.

@

Info en gids: Wouter Vanwesenbeeck (GSM - 0474 43 33 48)
wouter.vanwesenbeeck@telenet.be
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12 april 2015

8u00

Natuurwandeling

Einde
12u30



Kalmthoutse Heide
“Vennenwandeling”
Parking Zuid, Verbindingsstraat,
Kalmthout

Info en gids: René Nelen (03/667 33 83)

26 april 2015

10u00

Natuurwandeling

Einde
12u00

Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”
Parking Heuvelhal, Kapelstraat 23
Essen-Centrum

Het voorjaar is een zeer geschikt moment om de omgeving van de
Kleine Aa te verkennen. De eerste voorjaarsbloemen staan in bloei
Misschien zorgen de weersomstandigheden voor enkele mooie
waarnemingen. Tijdens deze tocht schenken we uitgebreid aandacht
aan de vissen in de Kleine Aa (door het plaatsen van enkele fuiken).
Zie meer info in de vorige “De Korhaan”
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij, stevige wandelschoenen.
Route is geschikt voor rolwagens.


Info en gidsen: Joris Pinseel (03/667 57 97)
Vissendeterminatie: Kristof Vlietinck
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1 mei 2015

7u00

Natuurwandeling

Einde
10u00



6u00

Natuurwandeling

Einde
8u30

Uitstap

Plantenzoektocht

Natuurwandeling

Einde
12u30

Parking Heuvelhal, Kapelstraat
Essen-Centrum

Lisseven

19u30
Einde
21u30

Parkeren langs Lissevenstraat
Kalmthout-Nieuwmoer

De Maatjes

19u00
Einde
22u30

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
Kalmthout-Nieuwmoer

Info en gids: Frans Van Dyck

17 mei 2015
Natuurwandeling


Molenplaat

7u30

Info: Steven De Saeger

15 mei 2015


NEC "De Vroente", Putsesteenweg, 129,
Kalmthout

Info & gids: Paul Snels (03/667 48 66)

13 mei 2015


Kalmthoutse Heide

Info en gids: Jos Jacobs (03/667 42 29)

10 mei 2015


Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
Kalmthout-Nieuwmoer

Info en gids: Cel Van Hooydonk

3 mei 2015


De Maatjes

Stappersven

10u00
Einde
12u30

Kruispunt Nolsebaan x Huybergsebaan
Essen-Wildert

Info en gids: Fred Severin
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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

Marc Gotink
Steenovenstraat 119
2910 Essen-Wildert

Tel. 03/677.26.00
Gsm: 0477 527121
Herstel & aanleg rieten daken
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Lichenencursus
Na de kennismakingscursus van 2013 richten we dit voorjaar 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 m.v.v.
“Lichenencursus 2015”.

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

De Korhaan nr. 1 / januari 2015

De Vroente - Withoefse Heide
Putsesteenweg 129 - Kalmthout
Lichenencursus - les 2
Verbindingsstraat - Nolse Duinen
Parking Noord Kalmthoutse Heide
Lichenencursus - les 3
Essen-Centrum
Parking Heuvelhal - Essen
Lichenencursus – les 4
Kerk van Essen-Wildert
Sint-Jansstraat - Essen
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Paddenstoelencursus voor starters
Al eeuwenlang intrigeren paddenstoelen mensen. Het zijn dieren noch
planten, die al even snel verdwijnen als ze verschijnen. Sommige zijn ware
delicatessen, andere dan weer dodelijk. En met hun immense
verscheidenheid aan vormen, kleuren én geuren verwonderen ze menig
natuurliefhebber. Wat doen paddenstoelen überhaupt in de natuur? Hoe
leven ze? En wist je dat er in Vlaanderen enkele duizenden soorten
voorkomen? De cursus paddenstoelen voor starters geeft een inleiding op de
ecologie én herkenning van zwammen. Je krijgt een leidraad aangereikt die
je wegwijs maakt in het soortenrijke paddenstoelenlabyrint. Herkenning van
een aantal belangrijke families en goed herkenbare soorten staat in deze
cursus centraal. Hoewel het thema 'giftigheid - eetbaarheid' zeker aan bod
komt, is dit geen gastronomische cursus! In deze vormingsreeks krijgen
zowel eetbare als niet eetbare soorten de nodige aandacht.

De cursus bestaat uit 2 theorie en 2 praktijklessen. De lessen gaan
door onder leiding van Hans Vermeulen van Natuurpunt.Educatie.
Wie deel neemt stort 22 euro op rekening BE59 0000 4153 8026 van
Natuurpunt Noorderkempen, Schanker 12 te 2910 Essen m.v.v.
“Paddenstoelen 2015 - starters”.

17 september 2015 19u30 Paddenstoelencursus - les 1
De Vroente
22u30 Putsesteenweg 129 - Kalmthout
24 september 2015 19u30 Paddenstoelencursus - les 2
De Vroente
22u30 Putsesteenweg 129 - Kalmthout
24 oktober 2015 9u30 Paddenstoelencursus - les 3
Kalmthoutse Heide – De Vroente
12u30 Putsesteenweg 129 - Kalmthout
31 oktober 2015 9u30 Paddenstoelencursus – les 4
Wildertse Duintjes
12u30 Parkeren viaduct Essen-Wildert
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Paddenstoelencursus voor gevorderden
Tijdens deze paddenstoelencursussen richten we ons tot de personen
met een gevorderde kennis van schimmels en zwammen.
De cursus bestaat uit 4 praktijklessen in open lucht. De lessen gaan
door onder leiding van Hans Vermeulen van Natuurpunt.Educatie.
Met een determinatiesleutel, loep, zakdoek en goede zintuigen
proberen we de moeilijke soorten op naam te brengen. Soorten die
we al kennen worden geïnventariseerd maar niet meer uitgesleuteld.
Wie deel neemt stort 22 euro op rekening BE59 0000 4153 8026 van
Natuurpunt Noorderkempen, Schanker 12 te 2910 Essen m.v.v.
“Paddenstoelen 2015 - gevorderden”.

12 september 2015 14u00 Paddenstoelencursus - les 1
17u00
19 september 2015 14u00

17u00
24 oktober 2015 14u00
17u00
31 oktober 2015 14u00

17u00

Wildertse Duintjes - Bergenven
Parkeren viaduct Essen-Wildert
Paddenstoelencursus - les 2
Horendonkse Bossen - Benegobos
Leegtestraat x Wezellaan
Essen-Horendonk
Paddenstoelencursus - les 3
Kalmthoutse Heide
Putsesteenweg 129 - Kalmthout
Paddenstoelencursus – les 4
Boshuisje en omgeving
Nolsebaan X Huybergsebaan
Essen-Wildert

Meer info over deze drie cursussen:
Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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De grauwe of witte els (Alnus incana) in de Boterbergen
What ’s in a name?
Boterbergen
Op oude postkaarten van 100 jaar terug zijn deze duinen nog bloot
zand en vandaar, heel aannemelijk, een opvallende kleur, zo geel als
boter. Maar vanwaar komt de gekke naam bergen voor een hoop
zand amper 10 m boven het maaiveld. Dat was vroeger blijkbaar de
gewoonte om iedere zandrug een naam te geven. Denk maar aan
Vossenbergen, Paalberg, Stoppelbergen, Huybergen, Raaiberg, enz…
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Geomorfologische kaart (1973) met het dwarsduin van de
Boterbergen, gevormd door aanhoudende westenwinden met een
loefzijde en een lijzijde met steile hellingen die volledig begroeid zijn
met Amerikaanse vogelkers. Dit deel van de Boterbergen is nooit
afgegraven voor zandwinning en het reliëf geeft de oorspronkelijke
hellingen weer, toen die nog bloot waren en er kans was op
zandverstuivingen met wandelende duinen.
Op oude kaarten is dit aangeduid als “remmelduinen”, afgeleid van
een middeleeuws woord remmelen, wat trillen of beven van de
koorts betekent vandaar afgeleid naar bewegende duinen.
We kennen ook nog het gezegde “rammelen van den honger”.
Wat is de Vlaamse taal toch plastisch en wondermooi.
Er is daar in de Boterbergen heel veel aangeplant. De vraag is nu wat
blijft er over van de oorspronkelijke spontane begroeiing en wat is in
de loop van de jaren aan toegevoegd.
Hoe zag dat landschap er duizenden jaren geleden uit … waarschijnlijk
met moerassen en bebost tot de mens zoveel hout nodig had dat er
rond 1250 nog weinig over was. Vandaar de noodzaak van
grootschalige turfwinning als energiebron … de volgende 500 jaar. De
relicten hiervan zijn nog altijd zichtbaar, maar meer hierover vind je
meer informatie in een ander artikel (De Korhaan, nr. 4 – oktober 2014).
Aanplantingen
In de middeleeuwen zijn hier in de streek de eerste aanplantingen
gebeurd door de abdij van Tongerlo. In die archieven zijn
handgeschreven documenten terug te vinden. Het oudste dat ik kon
bestuderen is een handgeschreven copy uit 1531 … Registrum
lignorum … een register over het hout. Een lastige klus om letter voor
letter dat oud-Nederlands te lezen en te ontcijferen maar ’t is de
moeite waard; alleen al voor de toponiemen: Foxmaet, int
Cruysbosch, de Vredenberghse hoeve, den boterbergh in de
gagelvelden, de gebrande vennen, enz..
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Wat werd er geplant en gezaaid?
“Heyde, heesters, elsen, eyke, ekelen, castanien, buecke nooten,
koren ende haver”
Zo vonden we voor Kalmthout en omgeving:
Plantationes A°1691 mitio A°1692
tot Calmpthout eenen dries bij de hoeve achter de kercke bepolant
met 1400 heesters
Item in de foxmaet tot Calmpthout hout omgedaen ontrent 4 bunder
heyde met dene Saet besaeyt.
Plantationes in admitum Anni 1693 in mitio 1694
tot Calmpthout in de foxmaet denen gesaeyt ende veele heesters
ende elsen geplant
tot Calmpthout “dit Saison” int Cruysbosch ende elders veel beplant
tot Calmpthout int Cruysbosch geplant ….heesters ende elsen
item gecoght negen Schepen straetmest om goet te maecken
tot Calmpthout in de foxmaet denen gesaeyt ende int Cruysbosch
veele heesters ende elsen geplant
tot Calmpthout aen met een bunder begonst te planten allomme in
sijn kanten
Plantationes in adventum 1696 mitio 1697
tot Esschen by de Vredenberghse hoeve ingenomen eenen polder
groot ontrent 16 bunder allemael in syn brede kanten tussen de
Vredenberghse hoeve
De heerbaene naer Huyberghe ende onseandere boschen, daer is op
gewassen in de ost 1697 het schoonste koren ende haver door het
straetmest ende staet novh schoon else….gesaeyt….
A° 1698
tot Calmpthout in den boterbergh beginnen te planten eenigh elsen
plantsoen
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item in den voet van de boterbergh tot Calmpthout beginnen te
planten met eyke plantsoen
item tot Calmpthout aen de baene van boterbergh ontrent een bunder
geplant
item tot Calmpthout in den boterbergh beginnen te planten eenigh
elsen plantsoen
item in den voet van de boterbergh tot Calmpthout beginnen te
planten met eyke plantsoen
item tot Eschen in den nieuwe polder gesayt 200 poten else plantsoen
Plantationes A°1702
Item tot Calmpthout in de boterbergh geplant ontrent 20 viertelen
ekelen die wel wassen
item tot Esschen in de gebrande vennen geplant thien gemeten met
eyck end elsen
item tot Calmpthout geplant in de boterbergh 6 pont castanien om te
proberen
tot Calmpthout eenen dries by de hoeve achter de kercke beplant met
1400 heesters
item in de foxmaet tot Calmpthout hout omgedaen ontrent 4 bunder
heyde met dene saet besaeyt
1705
Eodum anno geplandt tot Calmpthout die lange dreve gaende van de
Capelle naer de kerck
1710
Item in de groote dreve tot Calmpthout door de legers afgecapt ten
tijde van de belegeringhe van Santvliet wederom met 6 reyen boomen
beplant, als ook die loop naar de hoeve achter de kercke
Eodem A° tot Calmpthout gesayt veele buecke nooten ende else saet
gesayt
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Vanaf de 18de eeuw zijn er een hele reeks historische kaarten
beschikbaar o.a. te vinden in het archief van Bergen op Zoom en
daarmee kunnen we perfect de plaatselijke toestand volgen.
Hieronder een detail van een figuratieve kaart die een beeld geeft
van de waterrijkdom in de 18 de eeuw. Na het stoppen van de
grootschalige turfwinning kwamen de turfputten onder water.

Kaart, op mijn verzoek, in 1997 getekend door wijlen architect Marcel
Peeters uit Wuustwezel
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De evolutie van het landschap is later in de 19de eeuw beter
weergegeven met topografische kaarten en vooral ook door de eerste
kadasterkaarten uit 1823 met bijbehorende leggers; maar plantnota’s
zijn moeilijk te vinden als het over plaatselijke toestanden gaat.
Ingevolge oorlogsschade in mei 1940 op het domein Boterbergen,
heb ik wel een rekeninguittreksel teruggevonden. Het kasteel werd
toen beschadigd maar ook het bos daarrond.
In het deskundig verslag van
Stanislas Loos, houthandelaar te Esschen
Louis Lucas, deskundige, beheerder der “Société Centrale Forestière
de Belgique”, te Kapellen
Willem Mutsaars, Landbouwkundig ingenieur te Kapellen
lezen we:
“Het domein “Boterberg”, gelegen op het grondgebied van de
gemeente Kalmthout, strekt zich uit langsheen den steenweg
Kalmthout/Esschen en is in het begin van den oorlog door Fransche
hulplegers bezet geweest. Deze werden aldaar bestookt met
brandbommen door vyandelijke vliegtuigen, alzoo ontstonden er
verschillende boschbranden die naar de verklaringen van den
boschwachter van het domein, de Heer Jan Van Ginniken, van 10 tot
12 dagen gewoed hebben.”
De schade werd opgemeten van december 1940 tot april 1942,
facturen opgesteld en plantgoed geleverd voor herbeplanting in
1941-1942, vandaar volgende plantnota:
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Als naaldbomen werden grove den (73000) en zwarte den (20500)
het meeste aangeplant. Bij de loofbomen was dat berk (31600) en
witte els (27600) en dan gevolgd door Amerikaanse vogelkers (21450)
met een massale uitzaaiing en overwoekering tot gevolg van deze
exoot.
Merkwaardig was wel de aanplant van witte els en daar is nu nog zo
weinig van terug te vinden door de overwoekering van
rododendrons. Langs een oude dijk heb ik samen met stagiair Joppe
in 2013 een halve dag een doorgang gekapt en gezaagd tot we een
open drogere plek vonden in een ontoegankelijk drassig gedeelte;
een relict van de vroegere visvijvers van landgoed De Greef, voordien
verlaten turfputten uit de 18de eeuw.
Joppe staat hier tussen een
groepje hoge grauwe elzen die
moeten strijden voor wat licht
om te overleven.

Joppe Luyckx, laatstejaars-student
Natuur en Groen- technische
Wetenschappen Herentals,
schooljaar 2013-2014
foto: 8 november 2013
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De grauwe els heeft geen inkeping in het blad zoals de zwarte els
maar een spitse top. De schors is asgrauw en glad.
De naam Alnus kan afgeleid zijn van het Keltisch Alis, water en incana
wil zeggen grijsgrauw. Alnus incana is een waardevolle waardplant
voor nachtvlinders, insecten, mijten en paddenstoelen
Conclusie
Eiken-berkenbos met grove den is de normale begroeiing voor onze
streek waarbij lijsterbes en sporkehout nog veelvuldig voorkomen
rond Stapper en Nol. Maar de grauwe els levert een bijdrage voor de
biodiversiteit als waardplant en is zeker niet te beschouwen als een
hinderlijke exoot.
René Peeters
9 augustus 2014
Bij
overname
vermelden

bronvermelding
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Stationsstraat 65
2910 Essen
Tel. 03/667.25.48
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Tel de vogels in jouw tuin tijdens
“Het Grote Vogelweekend”
Het is winter en bar koud. Tijd dus om de vogels in onze tuin te
helpen met zelfgemaakte vetbollen, lekkere nootjes of een geschilde
appel. Zo ben je verzekerd van heel wat vogelgekwetter tijdens Het
Grote Vogelweekend op 17 en 18 januari. Tel de mezen, mussen en
lijsters in je tuin en geef je resultaten online door. Van 12 tot 16
januari kunnen ook scholen hun schoolpleinvogels doorgeven via de
grote vogeltelling voor scholen. Elke getelde vogel telt!
In 2014 telden meer dan 20.000 mensen in meer dan 14.000 tuinen
meer dan 372.000 vogels. Een prachtig resultaat dat we in 2015
minstens willen evenaren. Voor het eerst sinds 2011 is niet de vink,
maar de huismus terug de meest getelde vogel in onze Vlaamse
tuinen. De vink zakt naar de tweede plek. Een verklaring daarvoor is
het uitblijven van een echte winter en het betere noten-najaar van
2013.
Met deze massale tuinvogeltelling schets je samen met duizenden
andere tellers een beeld van de vogelrijkdom in onze tuinen en leren
we hoe we de vogels het beste helpen tijdens deze koude
winterdagen.
Surf nu naar www.vogelweekend.be en ontdek hoe je je tuin kan
voorbereiden op Het Grote Vogelweekend. Succes!
Doe jij ook mee op 17 & 18 januari 2015?
www.vogelweekend.be
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Hoe kiezelwieren geschiedenis schrijven
We bevinden ons in een tijd van snelle en ingrijpende milieuveranderingen
als gevolg van de door de onszelf veroorzaakte klimaatsverandering. Maar
hoe kunnen we de huidige impact van de klimaatsopwarming inschatten?
Hoe kunnen we weten in welke mate onze omgeving al veranderd is? Waar
meteorologische waarnemingen niet beschikbaar zijn, kunnen kiezelalgen
een tipje van de sluier oplichten!

Kiezelalgen of diatomeeën zijn eencellige algen die gekenmerkt
worden door een geelbruine pigmentatie en celwanden (schaaltjes)
opgebouwd uit kiezel (siliciumdioxide). Deze celwand bestaat uit
twee helftjes, de valven, die in elkaar passen als een smeerkaasdoosje
en waarbinnen de cel huist. Diatomeeën vormen de meest
soortenrijke groep van algen op aarde. Men vermoedt dat er tussen
de 20 000 en 200 000 verschillende soorten bestaan. Hun gigantische
diversiteit en hun prachtige morfologie sprak reeds vele
wetenschappers tot de verbeelding. Daarnaast zijn diatomeeën zeer
wijdverspreid in zowel terrestrische als aquatische habitats. Hoewel
ze niet met het blote oog waarneembaar zijn, behoren ze tot de
belangrijkste zuurstofproducenten op aarde. Diatomeeën zijn
werkelijk onze longen, maar daarnaast kunnen ze ons ook een unieke
inkijk geven op het verleden van onze planeet.
Hoe algen het verleden kunnen ontrafelen
Diatomeeën hebben zeer specifieke ecologische voorkeuren en zullen
bijgevolg enkel in een omgeving voorkomen die ook geschikt is voor
hen. Daarnaast bewaren hun schaaltjes uitzonderlijk goed in meersedimenten en kunnen ze duizenden jaren later nog teruggevonden
en geïdentificeerd worden. Door een boorkern te nemen uit de
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sedimenten van een meer en de hierin aanwezige
diatomeeënschaaltjes te isoleren, kan een tijdssequentie bekomen
worden van de diatomeeënpopulaties die in het meer voorkwamen.
De omgevingsvoorkeuren van de dominerende soorten in deze
boorkern kunnen op die manier gebruikt worden om een
reconstructie van de omgeving en het klimaat uit het verleden te
maken. Door naar de veranderingen in de dominerende soorten te
kijken, kunnen zo belangrijke omgevingsveranderingen in kaart
gebracht worden. De wetenschap die dit beoefent is de paleoecologie.
Paleo-ecologisch onderzoek is vooral interessant in polaire gebieden.
Er bestaan immers geen lange termijn klimatologische waarnemingen
voor deze regio’s en bovendien zijn ze zeer gevoelig voor
klimaatsveranderingen. Echter, het gebruik van diatomeeën in paleoecologie in de poolgebieden wordt bemoeilijkt door onze beperkte
kennis van de diversiteit en ecologie van diatomeeën in deze
gebieden. Dat is voornamelijk een gevolg van het te beperkt aantal
studies dat hier werd uitgevoerd. Daarnaast zijn veel diatomeeën in
het noordpoolgebied in het verleden foutief geïdentificeerd. Om onze
kennis over de diatomeeëndiversiteit en –ecologie in het
noordpoolgebied te verbeteren en zo hun toepassing in de paleoecologie te bevorderen, werden in deze studie de
zoetwaterdiatomeeëngemeenschappen in Petuniabukta, een fjord
gebied in Spitsbergen (Svalbard Archipel, Arctisch gebied),
onderzocht op een ruimtelijke en een temporele schaal.
Diatomeeën & hun omgeving
Tijdens de poolzomer van 2013 werden stalen voor diatomeeën
genomen uit 40 meren en poelen in Petuniabukta. De aanwezige
diatomeeënflora werd geanalyseerd met behulp van licht- en
rasterelektronenmicroscopie. In totaal werden 315 verschillende taxa
(d.i. een soort, ondersoort of variëteit) teruggevonden. Vervolgens
liet statistische analyse toe om de gevonden diatomeeënflora op te
delen in vier verschillende diatomeeëngemeenschappen. Deze
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gemeenschappen komen voor in meren die duidelijk verschillen in
omgevingscondities, zoals de aanwezigheid van stroming,
vogelkolonies, mosbegroeiing aan de meerranden, invloeden van
gletsjers en spatwater van de zee. Op deze manier geven ze een
indicatie van de ecologische voorkeuren van de samenstellende
soorten en die kunnen dan weer gebruikt worden in paleo-ecologisch
onderzoek.
Nieuw voor de wetenschap

Lichtmicroscopische
(figuren
1
tot
en
met
13)
en
rasterelektronenmicroscopische foto’s (figuur 14) van de nieuwe soort die in
deze studie werd beschreven: Gomphonema svalbardense. Figuur 1 toont
twee aan elkaar vastgehechte schaaltjes in zijaanzicht. Figuren 2 tot en met
14 tonen de morfologische variatie van de schaaltjes in bovenaanzicht. De
schaal geeft telkens 10 m (= 0,010 mm) aan.
© Eveline Pinseel
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Verschillende van de diatomeeën die werden teruggevonden in de
meerstalen bleken tot nu toe onbekend voor de wetenschap. Dit
leidde reeds tot de beschrijving van een nieuwe soort, Gomphonema
svalbardense Pinseel, Kopalová & Van de Vijver (zie figuur), en het is
duidelijk dat in de toekomst meer nieuwe soorten beschreven zullen
worden uit deze studie. Dit toont aan dat de diatomeeëndiversiteit
van het Arctisch gebied niet goed gekend is en dat nog veel soorten
ontdekt en beschreven moeten worden. Er is dus nog voor jaren werk
voor enthousiaste algologen!
6000 jaar terug in de tijd
In het tweede deel van deze studie werd getracht de
omgevingsveranderingen van de laatste millennia in Petuniabukta te
reconstrueren door gebruik te maken van diatomeeën. Hiervoor werd
een boorkern genomen uit de meersedimenten van een meer in het
studiegebied. Door middel van koolstof-14-datering, een
radiometrische dateringsmethode, werd de ouderdom van de 79 cm
lange boorkern bepaald op ~ 6000 jaar. Vervolgens werden de
veranderingen in de diatomeeënsamenstelling doorheen de
sedimentkern onderzocht. De resultaten gaven aan dat de
diatomeeëngemeenschappen van Garmaksla een aantal grote
wijzigingen hebben ondergaan in de afgelopen 6000 jaar. De
ecologische voorkeuren van de samenstellende taxa suggereren
opeenvolgende periodes van opwarming en afkoeling in de afgelopen
millennia. Echter, de meest dramatische wijziging trad op in de
opperste 11 cm van de sedimentkern waar een verschuiving
plaatsvond naar een diatomeeëngemeenschap die een duidelijke
voorkeur heeft voor een warmer klimaat met minder lange periodes
van ijsbedekking. Hoogstwaarschijnlijk kan deze verandering worden
toegeschreven aan de invloeden van de recente klimaatveranderingen in het Arctisch gebied, in het bijzonder het door
natuurlijke omstandigheden veroorzaakte einde van de Kleine IJstijd,
zo’n 100 tot 150 jaar geleden, en, meer recent, de door de mens
geïnduceerde klimaatsopwarming, wat geleid heeft tot luchtDe Korhaan nr. 1 / januari 2015
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temperaturen die hoger zijn dan wat in de afgelopen eeuwen of zelfs
millennia de regel was voor het Arctisch gebied.
‘Take home message’
Naast een unieke inkijk op het klimaat uit het verleden, tonen de
resultaten van deze studie aan dat de diatomeeëngemeenschappen
in de Arctisch recent grote veranderingen hebben ondergaan en dat
ze zich momenteel verwijderen van hun ecologisch evenwicht van de
afgelopen eeuwen tot zelfs millennia. Indien de klimaatsopwarming
doorzet, bestaat het risico dat we de typische Arctische
diatomeeëngemeenschappen zullen verliezen.
Eveline Pinseel

Steenuiltjes in Kalmthout
In 2013 ondertekende de gemeente Kalmthout het “Charter voor
Biodiversiteit”; een engagementsverklaring tussen de gemeente en o.a.
Natuurpunt Noorderkempen om samen de plaatselijke biodiversiteit een
handje toe te steken. Dit resulteerde in onder andere in het kiezen van de
steenuil als mascotte voor dit charter en het starten met een
steenuilenproject.

Waarom de steenuil?
De steenuil is een echte cultuurvolger en
heeft genoeg aan wat weiland en een
bomenrij om er een territorium op te zetten.
Bomen en weiland zijn er in Kalmthout heel
wat te vinden, dat er dan ook verschillende
steenuilen broeden is geen wonder. Dat wil
niet zeggen dat het niet beter kan natuurlijk.
Overal in West-Europa gaan de aantallen
naar omlaag. Niet in het minst door intensivering van de landbouw,
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uitbreiden van woonkernen en het verdwijnen van kleine
landschapselementen. Daar kan wat aan gedaan worden.
Het leuke aan steenuiltjes is dat je ze ook makkelijk kan zien én
horen. Overdag genieten ze van het zonnetje voor het nestplaats.
‘s Avonds houden ze contact met elkaar en houden ze de buren uit
het territorium door te roepen. Iedereen die wel eens langs de
weiden wandelt heeft een goede kans om ze tegen te komen.
Wat goed is voor de steenuil, is ook goed voor veel andere planten en
dieren. Want er moet voedsel zijn. Liefst een ruime keuze aan en
meer dan genoeg als het kan! Dat voedsel, in de vorm van muizen,
insecten en regenwormen moet van ergens komen natuurlijk. De
gemiddelde gras- of maïsakker volstaat dan niet. Er moeten wat
ruigere plekjes zijn die prooien voorzien en paaltjes die dienen als
uitkijkpost. Nestgelegenheid, ook broodnodig. Niet zomaar elke boom
biedt namelijk even goede perspectieven om je als steenuil in te
nestelen. Oude, knoestige bomen met veel gaten vervullen deze
woningwens het best.
Kortom; de steenuil is een toegankelijk uiltje dat het niet zo goed
doet. Doordat we hun habitat proberen te verbeteren, zorgen we
ervoor dat ze stand houden en daar profiteren andere planten en
dieren mee van.
Wat deden we?
Dat er steenuilen in Kalmthout te vinden waren, zoveel wisten we al.
Het is natuurlijk altijd leuk om te weten van welke situatie je start om
na te gaan of er dankzij onze hulp steenuilenterritoria bijkomen.
Daarom monitoring.
Niet heel Kalmthout is even geschikt habitat. Alle landbouwzones en
graslanden werden in de vroege lente van 2014 afgezocht. Tien
vrijwilligers kregen elk een stukje Kalmthout toegewezen waar ze
minstens drie nachten gingen zoeken naar “miauwende” steenuilen.
Een stukje wandelen en dan goed luisteren. Is er eentje te horen?
Opschrijven en op naar de volgende. Hoor je niets, niet getreurd. Een
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keertje de roep van steenuil afspelen levert misschien wel een reactie
van de plaatselijke steenuil. Nog niets? Een paar honderd meter
verder wandelen en nog eens proberen. Om de steenuilen zo weinig
mogelijk lastig te vallen wordt maar een kort geluidsfragmentje
afgespeeld.
Alle waarnemingen werden samengevoegd en op kaart uitgetekend.
Het valt duidelijk op dat er groepjes te zien zijn van roepende
steenuilen. Een mannetje dat zijn territorium verdedigt doet dat
namelijk niet steeds vanop dezelfde plek. Zangposten die minder dan
500m uit elkaar lagen, werden daarom toegeschreven aan hetzelfde
territorium behalve wanneer het duidelijk om verschillende dieren
gaat.
Hoe staan we ervoor?
Doordat er enkel vanop wegen werd geluisterd en steenuiltjes niet
altijd even luid roepen of even fel reageren op afgespeeld geluid zijn
er zonder twijfel enkele koppeltjes over het hoofd gezien door de
tellers. Dat neemt niet weg dat we met zekerheid 13 territoria
hebben kunnen optekenen. Niet slecht maar het kan zeker beter. Er
zijn nog uitgestrekte landbouwzones waar het nu ’s nachts stil blijft
wat steenuilen betreft.
Door opsleunen van laanbomen, het verdwijnen van knotbomen en
het ontbreken van oude bomen zijn er weinig geschikte
steenuilwoonsten. Gelukkig is dat probleem snel op te lossen. De
gemeente en GITOK hebben samen 15 nestkasten getimmerd en er
staan er nog meer op de planning. De kasten zullen opgehangen
worden op plekken die er voor steenuil geschikt uitzien maar waar er
geen werden gehoord.
Wat staat er op de planning voor 2015 en verder?
We gaan weer inventariseren. De jonge steenuilen verlaten het
territorium van de ouders aan het einde van de zomer en moeten dan
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op zoek naar een eigen plekje. Hopelijk hebben sommige van deze
dolende steenuilen de kasten gevonden die we voor hen ophingen.
We bespreken op de milieuraad wat we nog kunnen doen om bij te
dragen aan het succes van de steenuilen in onze streek. Bijvoorbeeld
door in te zetten op het behoud en ontstaan van knotbomenrijen en
zorgen dat er steeds oude, weinig opgesnoeide bomen blijven staan
in de velden. Want een nestkast is zelden zo’n goede woonst als een
natuurlijke boomholte. Of door het aanplanten van houtkanten en in
stand houden van natuurrijke bermen en slootkanten om te zorgen
voor meer insectenleven als stapelvoedsel voor steenuilen. Wat meer
paaltjes laten staan tussen percelen kan zelfs al nuttig zijn. Zo’n lage
uitkijkposten zijn ideaal om op prooien te loeren.
Meer weten?
Ga dan zeker eens kijken op de website van de steenuilenwerkgroep.
Help je graag mee bij de inventarisatie? Stuur dan gerust een mailtje
naar danslootmaekers@gmail.com
De ideale woonst voor een steenuil!

Dan Slootmaekers
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Herintroductie Juniperus communis
Naamgeving
De naam Juniperus is waarschijnlijk afgeleid van het Keltisch
‘jeneprus’ wat ‘stekelig’ betekent. De drank jenever ontleent zijn
naam aan de smaakmaker: de bessen van deze struik.
In Drenthe bestaat er een jeneverbesgilde die met succes de
jeneverbes promoot.
Jan van Ginkel beschreef in zijn
prachtig boek de natuur en
cultuurhistorie
in
verhalen,
gedichten en beelden van de
jeneverbes.
Ook in Drenthe is het voortbestaan
bedreigd en verjonging nodig van
de oude struiken.

Ton Peters schreef hierover een
gedicht:
De pandabeer van Drenthe:
Het voorrecht van deze zeer bedreigde soort
is dat hij aan zijn driften toe mag geven
en steeds als hij de liefde heeft bedreven
beloond wordt met: hoera, hij plant zich voort
Hij wordt tot een herhaling aangespoord,
met wie dat is volledig om het even
zolang het gaat om voortgang van het leven…..
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Hoe is de situatie bij ons?
Jaren geleden werden enkele mannelijke en vrouwelijke
jeneverbessen uitgeplant in de Wildertse Duintjes. Intussen zijn die
flink uitgegroeid tot mooie zuilvormen van 6 m hoog, maar verjonging
door uitzaaiing kan hier niet wegens ontbreken van bloot stuifzand.
In de Nolse Duinen staat er ook nog één, al jaren te verkommeren.
Wat kunnen we hieraan doen?
Jeneverbesvallei in de Nolse Duinen

Op zoek naar de onvindbare
Jeneverbes in de Nolse Duinen
3 maart 2009

Het was een moeizame verkenning want alleen de top van deze
heuvel, met een verlaten vossenhol, was nog zichtbaar. De rest van
de vallei was volledig dichtgegroeid met Amerikaanse vogelkers en
vliegdennen. Het was Ignace Ledegen die de Jeneverbes voor het
eerst terugvond aan de overzijde van deze heuvel, nadat we al eens
verloren waren gelopen in dat dicht struikgewas.
Op 6 en 7 november 2010 werd 8236m² vrijgemaakt
Er blijft nog 9000m² vrij te maken van vliegdennen en Amerikaanse
vogelkers.
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Philip Peeters was de promotor om in de Nolse Duinen enkele jonge
jeneverbessen te planten. Hier samen op de foto met Kees Van Laerhoven.

De Korhaan nr. 1 / januari 2015

Pagina 35

Door gebrek aan licht, overgroeiïng met vliegdennen, waren er van de
originele plant verschillende takken afgestorven. Let op de
verwijderde dennen op de achtergrond. De struik werd op twee
plaatsen met paaltjes en autobanden door de vorige eigenaar Carlier
Een paar takken braken af door de aanhoudende westenwinden.
Deze ondersteuning hebben we in 2014 verwijderd op advies van Jef
De Winter, zodat er kans is op nieuwe groei met een aflegger. De
verjonging met afleggers is een alternatief als er geen kiemplanten
staan. De rechtopstaande tak van deze mannelijke plant is 2,5m hoog.
Voortplanting
Hoe komt het dat de
Jeneverbes
zich
zo
moeizaam voortplant?
Jeneverbessen hebben
stuifzand nodig, want
kiemende zaden hebben
zeker een jaar nodig om
zich te ontwikkelen. Om
uitdroging
van
de
kiemende
zaden
te
voorkomen moeten de
bessen namelijk bedekt
worden
met
zand.
Voortplanting wordt zeer
beperkt door begrazing
en ook door de vraat van
zaden door muizen en
kevers.
Vandaar dat het opkweken van jonge planten een dankbaar
alternatief is. Koen Van de Keybus, leraar PITO-Stabroek heeft met
succes een kweekprogramma opgestart.
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Hierbij zijn bevindingen:

Herintroductie Juniperus communis:
Grenspark de Zoom – Kalmthoutse heide
1.
Inleiding:
Door o.a. branden in het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide heb
ik vastgesteld dat een aantal ge-herintroduceerde exemplaren van
Juniperus communis afgestorven zijn. De resterende populatie
bestaat enkel uit een beperkt aantal individuen van het mannelijke
geslacht. Deze plant kwam in het verre verleden vermoedelijk
algemener voor in onze streek. De nog aanwezige populaties in
Vlaanderen dreigen op middellange termijn verder in aantal af te
nemen. Op lange termijn is er kans dat deze soort volledig verdwijnt
in Vlaanderen aangezien generatieve voortplanting in de vrije natuur
nauwelijks nog plaatsvindt. Onze school, PITO-Stabroek, beschikt over
een volledig nieuwe serre en is ideaal uitgerust om deze plant via
vegetatieve weg te vermeerderen. Het doel is om op vrij korte
termijn honderden levensvatbare planten te verkrijgen via
vegetatieve vermeerdering. Er werd gekozen voor 50 % mannelijke
en 50 % vrouwelijke planten. Zo ver ik weet is er trouwens geen enkel
vrouwelijk exemplaar meer aanwezig in het Grenspark. De mannelijke
stekken werden genomen van nakomelingen van het oorspronkelijk
exemplaar dat nog steeds aanwezig is in het Grenspark. De
vrouwelijke exemplaren werden genomen van nakomelingen uit de
provincie Limburg.
Bovendien zijn er zowel mannelijke als
vrouwelijke planten uit de Hoge Veluwe. Al de planten die ons
stekmateriaal geleverd hebben zijn afkomstig uit tuinen; maar deze
planten zijn rechtstreeks afkomstig van inheems of autochtoon
plantmateriaal.
Ondertussen zijn er ongeveer 250 planten
opgekweekt die momenteel een grootte hebben van 30 cm of hoger.
Het zou interessant zijn om de planten in het voorjaar van 2015 uit te
planten in het grenspark omdat de slaagkansen zullen dalen als men
de planten nog groter laat worden.
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2.
Voorwaarden:
a)
Genetisch: Het onderzoek van Dhr. Gruwez (Universiteit
Gent) heeft uitgewezen dat er nog geen genetische differentiatie is
tussen de verschillende populaties in Vlaanderen. Het stekmateriaal
kan dus gebruikt worden voor eventuele herintroductie in de
Kalmthoutse heide, waarbij best stekken genomen worden van zo
veel mogelijk verschillende moederplanten.
b)
Aanplanten: Aanplanten gebeurt bij voorkeur in groepjes van
10 tot 15 planten. Het is echter aan te raden dat de groepjes zelf niet
te ver van elkaar liggen (max een 100 à 200 tal meter), zodat
uitwisseling van genetisch materiaal nog mogelijk is. Herintroductie is
enkel nuttig in gebieden waar daadwerkelijk "jeneverbesvriendelijk"
beheer gepland is. In Nederland wordt bij voorkeur aangeplant in
gebieden waar begrazing plaatsvindt. In de hoge Veluwe werden
daarom drinkbakken voor vee geplaatst in de buurt van
jeneverbessen om verstoring van de bodem te bevorderen.
Heidegebieden en stuifzanden komen hiervoor sowieso in
aanmerking, vooral als er af en toe bodemverstoring plaats vindt. Het
is ook aan te raden om niet enkel in de omgeving van de struiken
geschikt beheer te voeren, maar ook op een ruimere
(landschappelijke) schaal zodat verjonging ook mogelijk is buiten de
aangeplante groepjes.
c)
Locaties:
Het is een idee om groepjes aan te planten vertrekkende in het Helagebied in Nederland om zo door het Vlaamse deel richting Nolse
Duinen en Stappersven verder aan te planten. Bij voorkeur op
plaatsen die niet te voedselarm en te droog zijn en niet te onderhevig
zijn aan te drastische schommelingen van de watertafel.
Er kunnen bovendien ook exemplaren aangeplant worden in de buurt
van toeristische infrastructuur of verder weg van het kerngebied van
het Grenspark. Dit heeft enkele voordelen. Ze lopen wellicht minder
risico op brandschade. Ze hebben een educatieve waarde en kunnen
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beter van dichtbij opgevolgd worden. Bovendien kunnen deze
planten later dienen als moederplanten om stekken te verkrijgen.
Wat betreft deze plaatsen denk ik hierbij o.a. aan de De Vroente en
de nabije ingang van het Grenspark, het Heideveldje op de Wildertse
Duintjes, de verschillende natuurpoorten aan Nederlandse en
Belgische zijde, in de buurt van Grootte en Kleine meer, ... . Het zou
ook interessant zijn dat het PITO-Stabroek betrokken wordt bij de
praktische kant van de herintroductie.
Leerlingen zijn bovendien bereid om
o.a. in het kader van hun eindwerk
mee te helpen uitplanten en het
project verder mee op te volgen. Het
belangrijkste is dat men op korte
termijn met de verschillende
partners tot een gemeenschappelijk
visie i.v.m. dit project tracht uit te
werken.

Enkele honderden jonge struiken in de
kweekserre staan klaar om te verplanten

Besluit:
Op mijn verzoek werd de herintroductie van de Jeneverbes in het
Grenspark besproken in de Werkgroep Natuur en Water op 18
november 2014. In Drenthe gebeurt dat al met de steun van onder
andere Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
Verdere informatie over herstelstrategie Jeneverbesstruwelen is te
vinden op het internet: rapport H5130 Natura 2000
René Peeters
17 augustus 2014
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Vijf jaar beheer Stappersven
De beheerwerken zijn ‘symbolisch’ gestart met het evenement van 20
november 2009 samen met minister Schauvliege, Lukas Jacobs
burgemeester van Kalmthout, Willy Ibens toenmalig directeur van
Natuurpunt, ….
Vandaag zijn we 5 jaar verder en staan we voor een
nieuwe mijlpaal, dé mijlpaal van het Helvex-Life project met grote en
drastische werken en omvormingsbeheer. Tijd dus om eens stil te staan bij
wat wij al gepresteerd hebben de laatste 5 jaar.

Sommigen zullen zich afvragen wat een beheerteam, bestaande uit
vrijwilligers, kan betekenen voor een natuurgebied van 362 ha groot?
Een natuurgebied als het Stappersven, bestaande uit natte en droge
heide, landduinen, aangeplant bos vol met exoten als Amerikaanse
vogelkers en Pontische rododendron is dan ook nog eens heel
arbeidsintensief. Na 5 jaar van beheer, voornamelijk kleinschalig,
kunnen we heel mooie cijfers voorleggen.
Natuurlijk doet een beheerteam dat niet alleen. We kunnen rekenen
op lokale mensen, vrijwilligers, trekpaarden, jeugdverenigingen zoals
JNM, teambuildingsdagen van firma’s, verenigingen zoals de Geocachers, gemeente Kalmthout en Essen, verschillende scholen, … en
niet te vergeten ‘natuur en landschapszorg’ uit Ekeren.
We zijn dus begonnen eind 2009 met het bos aan De Ster. Omdat het
natuurbeheerplan toen nog niet klaar en goedgekeurd was, konden
we enkel werken uitvoeren die in het toen bestaande bosbeheerplan
stonden; nog opgemaakt door de familie Carlier. Die werken waren
bijna uitsluitend het verwijderen van de exoot Amerikaanse
vogelkers. Op 5 jaar tijd hebben we 30 ha bos exotenvrij gemaakt,
van De Ster tot parking Zuid en 5 ha in de buurt van het
De Korhaan nr. 1 / januari 2015

Pagina 40

boswachtershuisje. Er werden niet enkel bomen verwijderd, maar om
het bos een natuurlijk karakter te geven werden ook bomen geringd,
met staand en liggend dood hout als gevolg. De meeste takkenhopen
werden gehakseld en afgevoerd naar een potstal, maar her en der
hebben we ook takkenhopen laten liggen, wat een belangrijk biotoop
vormt voor kleine zoogdieren en reptielen maar ook voor
paddenstoelen.
Tijdens een Groot Heroïsch Weekend met JNM in 2010 werd een
duinvallei, die toegegroeid was na de brand van 1996, in de Nolse
Duinen terug opengemaakt. Dit is belangrijk voor mossen en
korstmossen. Die omgeving herbergt zeldzame insecten. Ook de
nachtzwaluw en boomleeuwerik broedt er graag en de heivlinder
vindt er een geschikte biotoop.
Ondertussen hadden we een grote populatie van het zeldzame
heideblauwtje gevonden in de Boterbergen en hebben we daar 5 ha
natte heide hersteld, met het dunnen van grove den, kleinschalig
plaggen en kleinschalig maaien van pijpenstrootje en dopheide.
Deze werken konden maar pas beginnen na het erkennen van het
beheerplan, dat eind 2011 goedgekeurd en getekend werd.
In 2011 hadden we dan de grote heidebrand, waarvan toch ook een
40 ha in het Stappersven, voornamelijk de kwetsbare natte- en droge
heide, biotoop van de gladde slang. Plots moesten we al onze
plannen omgooien en veranderen. Ondanks de toch desastreuse
gevolgen, was dit een boeiende tijd en kregen we hierdoor nieuwe
gezichten en helpers op onze beheerdagen. We hadden het grote
beheerweekend i.s.m. ANB en de gemeente Kalmthout. We zagen
dieren en populaties van dieren verdwijnen, maar ook het verschijnen
van weer andere dieren door het veranderen van het biotoop,
voornamelijk door dominantie pijpenstrootje. Hoe moesten we
daarop reageren als beheerder ?
We zaten met 6 ha verbrande grove den. Er werd beslist om die te
kappen en het hout te verkopen. Met dat geld en ook met de
geldinzamelactie ‘Red de Hei’ hebben we 6 ha kunnen plaggen.
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Plaggen is een grove maatregel van heideherstel en vraagt een hele
tijd voor herstel. Ondertussen zien we her en der struikheide en
dopheide terug verschijnen. Het gaat de goede kant op.
Om de dominantie van pijpenstrootje te verminderen en de hei terug
kansen te geven werd er kort na de brand in 2011 beslist om te
beginnen met schapenbegrazing; met 3 ha in 2011 met flexibel raster.
Vanaf 2012 werd dit 16 ha met vast raster. De schapenbegrazing is
een seizoenbegrazing en voornamelijk een stootbegrazing. Het vast
raster werd betaald met de inkomsten van de verbrande grove den
en de actie ‘Red de Hei’.
In het midden van het gladde slangen biotoop, dat voornamelijk
bestaat uit natte heide werd beslist, na overleg met de
herpetologische onderzoeksgroep Grenspark-De Zoom, die bezig was
met onderzoek naar de gladde slang, om op een groot deel van het
terrein aan nulbeheer te doen. Een ander deel werd voorbehouden
om te maaien, waar we jaarlijks in kleine blokken het pijpenstrootje
maaien. Zo krijgt de zuidelijke oeverzone van het Stappersven drie
soorten beheer (nulbeheer, begrazing en maaien), wat een mooie
mozaïek als gevolg heeft.
In 2013 hebben we 2 ha monotoon aanplant van Amerikaanse eik
verkocht. Van die 2 ha werd er 0,80 ha terug beplant met zomereik
en 0,50 ha met zwarte els in het nat broekbos aan het boshuisje.
We hebben 0,70 ha niet beplant. We gaan zien welk zaad in de grond
zit. Misschien krijgen we een mooi heideveldje in het bos, een
hotspot voor insecten, maar voor hetzelfde geld verbost het terug;
wat ook goed is natuurlijk.
Met de inkomsten van de Amerikaanse eik werd 3 ha Pontische
rododendron gefreesd in een mooi perceel met zomereiken. We
hopen op een mooi herstel met kruid- en struiklaag, dus een
natuurlijk gemengd bos wat toch zeldzaam is in het Stappersven. Op
die plaats staat er veel blauwe bosbes die door het verwijderen van
de dichte rododendronbossen terug alle kansen krijgt.
Uiteraard is beheer niet het enige wat het beheerteam doet.
De Korhaan nr. 1 / januari 2015

Pagina 42

Er werd een doorgedreven hydrologische studie gevoerd, met her en
der al proefopstellingen van stuwen en sluizen, monitoring van fauna
en flora, openstellen en onderhouden wandelwegen, plaatsen van
zitbanken, vergaderen, onderhandelen, toekomstplanningen
opgesteld, …
Nog eens alles op een rijtje:
35 ha
8 ha
3 ha
8 ha

Bosherstel door exotenverwijdering
Natte heideherstel met schapenbegrazing
Natte heideherstel met maaien
Droge heideherstel met verwijderen verbrande bomen,
plaggen en schapenbegrazing
5 ha
Natte heideherstel voor heideblauwtje dmv dunnen,
kleinschalig plaggen en maaien
1 ha
Duinvalleiherstel
Zo komen we aan een totaal van 60 ha, dus 17 % van het Stappersven.

Na 5 jaar stopt het natuurlijk niet. We blijven het onderhoudsbeheer
doen. We gaan in de Boterbergen ook geleidelijk verder met het
verwijderen van de Pontische rododendron. We blijven maaien,
plaggen, … om een mooie variatie te krijgen met zoveel mogelijk
soorten planten en dieren. Er blijft natuurlijk ook nog veel ha over
waar er grootschaliger gewerkt moet worden, maar dat laten we aan
het Life project en toekomstige grotere projecten over.
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Het Stappersven ‘Vijf jaar studie en monitoring’
Naast natuurbeheer is ook natuurstudie een belangrijke taak voor de
vrijwilligers. Zonder te weten wat er groeit en leeft kan een natuurgebied
niet optimaal beheerd worden. Na de aankoop was vooral de toestand van
het deelgebied ‘De Nol’ een onbekend terrein. Het gebied heeft een lange
geschiedenis achter de rug als afgeplagd hoogveen en in de jaren 90 tijdelijk
sterk verdroogd door nabijgelegen PIDPA-waterwinning. Het terrein is
moeilijk begaanbaar door de hoge waterstand en de vele pijpenstrobulten.
Wellicht heeft het nog niet al zijn geheimen prijsgegeven, maar er zijn toch
al mooie (her)ontdekkingen gedaan.

Planten
Zo kon de aanwezigheid van draadzegge opnieuw bevestigd worden.
Deze plant was sinds de jaren 50 niet meer gemeld uit de
Noorderkempen. In enkele oude petgaten werd een mooie populatie
van enkele honderden planten herontdekt. Aan de voet van de
duinen zijn nog mooie beenbreekvegetaties aanwezig. Na wat
kleinschalig plaggen om de vergrassing terug te dringen werden ook
enkele plantjes van de zeldzame sterzegge aangetroffen. Voor de
liefhebbers van mooie bloemetjes; ook van rode bosbes,
klokjesgentiaan, kruipbrem, liggende vleugeltjesbloem, klein
blaasjeskruid, … werden (nieuwe) populaties aangetroffen. De oude
jeneverbes is nog steeds aanwezig, zij het een beetje onderkomen.
Initiatieven rondom deze soort zijn in opbouw.
Vogels
Al lang voor het gebied eigendom was van Natuurpunt, werd het
Stappersven druk bezocht door de lokale vogelaars. In een nog niet zo
ver verleden had men hier, naast broedende zwarte stern, ook een
kolonie kokmeeuwen met daarbij dan de onvermijdelijke geoorde
futen. Het ven is in de winter ook een trekpleister voor allerlei
wintergasten zoals smient, pijlstaart en brilduiker. Deze laatste blijft
jaar na jaar langer aanwezig in de lente met een broedgeval op de
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Putse Moer als gevolg. Ook visarend, zeearend, rode wouw en
beflijster trekken steevast in het najaar over en rusten uit in het
gebied. De laatste jaren is het ven ook een slaapplaats geworden voor
in de regio overwinterende kleine zwanen en kolganzen. Door een
uitgekiende waterhuishouding staan de oevers regelmatig droog wat
vele steltlopers aantrekt zoals krombekstrandloper, witgatje,
oeverloper en groenpootruiter tijdens de trek als rust- en
foerageerplaats. Regelmatig worden er zeldzaamheden als poelruiter
en Temmincks strandloper waargenomen, met als uitschieter een
steppevorkstaartplevier in april 2013. De al hoger vermelde brand
heeft hier ook zijn positieve effecten gehad voor sommige soorten.
Door het vele dode hout neem je elke keer wel een specht waar en
zeker de kleine bonte specht die nu al enkele jaren hier broedt, zowel
aan het ven als in De Nol. Ook boomleeuwerik, blauwborst en
nachtzwaluw hebben geprofiteerd van deze biotoopsverbetering en
broeden nu in grotere aantallen. Op één van de open plaatsen, die
ontstaan zijn door de plagwerkzaamheden na de brand, hebben in
2013 en 2014 zelfs twee koppels kleine plevier, met succes, gebroed.
De bossen rondom het Stappersven herbergen het ganse scala van
kleine zangertjes. Bonte vliegenvanger en gekraagde roodstaart
broeden elk jaar trouw op hun plek. In 2014 is ook de Matkop
gehoord. Ook rond het Nolse Ven, iets noordelijker dan het
Stappersven, is het goed vogelen met broedende havik, buizerd, grasen boompieper, roodborsttapuit en rietgors en met wintergasten als
klapekster en nonnetje. Soms mag het iets meer zijn met
porseleinhoen, klein waterhoen en slangenarend die tijdens de trek
komen pleisteren. Op de dam die de scheiding vormt met de
bezinkingsputten van de PIDPA spant men elk jaar de netten om
vogels te ringen met hier als uitschieters sperwergrasmus, bladkoning
en ortolaan. In de omgeving van het boswachtershuisje hadden we in
2013 zelfs 4 zangposten van de fluiter. In de Nolse Duinen heeft er in
2013 verschillende weken een oehoe gezeten. Bij die laatste is het
jammer genoeg niet uit te sluiten of het om een wild exemplaar ging,
dan wel één uit gevangenschap.
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Zoals je ziet zijn het Stappersven, het Nolse Ven en de bossen er rond
een waar eldorado voor de vogelaars en hun vogels.
Voor de geïnteresseerden zijn er onderstaande
http://tinyurl.com/ljg2zth en http://tinyurl.com/pmfk6s6

links:

Beide grafieken geven een beeld van de rijkdom van de gebieden:
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Amfibieën en reptielen
Dat het gebied thuis is voor zeldzame soorten als heikikker,
poelkikker, rugstreeppad en gladde slang was reeds geweten, maar
dat ook de adder hier stiekem rondkroop, werd pas in 2011 ontdekt.
Twee slangensoorten in één gebied is zelfs uniek voor Vlaanderen!
Zoogdieren
Tijdens zoogdieronderzoek bleken, naast de algemene soorten, ook
de twee kleinste van onze muizensoorten aanwezig, de
dwergspitsmuis en de dwergmuis. De laatste werd trouwens ook al
gevonden in het Spijkerbroekje. Vleermuizen fladderen er ook rond:
gewone dwerg, ruige dwerg, watervleermuis en rosse vleermuis zijn
met zekerheid vastgesteld. Iets meer van formaat is de boommarter;
‘rook’ is er altijd geweest, iedere 5 jaar was er wel een waarneming
uit de regio, maar ondertussen werd onmiskenbaar ‘vuur’ gezien. Na
een jaar regelmatig een boommarter met een cameraval te filmen,
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verschenen afgelopen juni 2014 minstens drie jongen van dit jaar
voor
de
lens.
Het
boommarterfilmpje
is
op
http://vimeo.com/108572940 te bekijken.
Van een terugkeer van de charismatische marter, de das, hebben we
lange tijd alleen kunnen dromen, maar een gericht
beschermingsprogramma in Nederland lijkt zijn vruchten af te
werpen. Dassen staan wel bekend om hun zeer verre zwerftochten
op zoek naar een nieuwe burcht, maar als ze blijven uitbreiden zoals
ze nu doen, staat een terugkeer op middellange termijn vast.
Insecten
Van de dagvlinders is de vondst van een grote geïsoleerde populatie
heideblauwtjes in een natte zone van de Boterbergen het vermelden
waard. Het heideblauwtje komt ook voor in De Nol en de oevers van
het Stappersven. Het open maken van valleitjes in de Nolse Duinen,
en het plaggen in de kapzone ten zuiden van het Stappersven heeft
de heivlinder gelokt. Sinds twee jaar wordt die zeldzame vlinder in
kleine aantallen terug gezien.
Nachtvlinders zijn een erg populaire en toegankelijke insectengroep.
Al enkele jaren loopt er een monitoringsproject in het Grenspark.
Verschillende vangstsessies in de omgeving van het Stappersven
hebben heel wat mooie soorten opgeleverd. In totaal werden een
350-tal soorten waargenomen. Ongetwijfeld komen daar nog heel
wat soorten bij want het Grenspark in zijn totaliteit is al goed voor
734 soorten.
Enkele nachtelijke pareltjes die gevonden werden zijn typisch voor
voedselarme graslanden. Zoals groene weide-uil en donkere
ogentroostspanner die in de omgeving van De Nol rondzwerven.
Anderen kunnen niet zonder veen. Bijvoorbeeld veenheide-uil en
pijpenstro-uil. Ook heide herbergt enkele specialisten: variabele
heidebladroller of grauwe borstel. De elzenbosjes zijn dan weer goed
voor de elzenwespvlinder die – de naam zegt het al – niet meteen aan
een nachtvlinder doet denken. En wie ’s winters of in de vroege lente
in de omgeving van het boswachtershuisje rondstruint kan wel eens
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een (moeilijk herkenbare) berkenwintervlinder of een berkenplatlijfje
spotten. Met de uitbreiding van de Nolse Duinen kunnen we ons ook
verwachten aan een uitbreiding van de populatie zandstofuilen. Die
soort was tot voor enkele jaren enkel uit de omgeving van het Olens
Broek bekend maar wordt nu op verschillende plekken in het
Grenspark gevonden; zo ook langs het Stappersven.
Wie het grote niet eert … veel nachtvlinders zijn zo klein dat ze
moeilijk op naam te brengen zijn of niet in de lichtvallen kunnen
vliegen. Ze zijn gelukkig wel vast te stellen door te zoeken naar hun
vraatsporen zoals bladmijnen. Een excursie van enkele
bladmijnspecialisten bracht zo bijvoorbeeld de zeldzame
witvlekboegsprietmot aan het licht. De larve van dat beestje leeft in
de punt van het blad van grote wederik, die daardoor opkrult en
bruin wordt.
Een superzeldzaam waterjuffertje is de maanwaterjuffer. Dit juffertje
wordt in heel kleine aantallen gevonden op de grens van het
Stappersven en de Kalmthoutse Heide (ANB). In welk ven dat de
voortplanting plaatsvind is momenteel nog onduidelijk, maar ook
voor dit juffertje staat biotoopherstel op de planning in het
Stappersven. Andere zeldzaamheden in het gebied zijn Noordse
witsnuitlibel en venglazenmaker.
Van de typische heidesprinkhanen werd snortikker, knopsprietje en
heidesabelsprinkhaan gevonden. Meer zeldzame sprinkhanen werden
spijtig genoeg (nog) niet gevonden.
Er werd in het Stappersven ook gezocht naar waterwantsen, met
vondsten van Cymatia bonsdorffii (veenzwemmertje) en Microvelia
buenoi (slank dwerglopertje) die bedreigd als status hebben en het
Microvelia buenoi (slank dwerglopertje) die zeldzaam als status heeft.
Van de loopkevers zijn de vondsten van Bembidion doris en
Bembidion obliquum, met status zeldzaam en Carabus nitens en
Pterostichus aterrimus, met status bedreigd het vermelden waard.
Interessant zijn Philonthus nigrita en Lathrobium rufipenne,
kortschildkevers, beide gevonden in de pitrus aan de rand van het
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Stappersven. Tevens vermeldenswaardig is Xantholinus gallicus, een
soort gebonden aan droge heide. Ze wordt het meest gevonden in
dikke strooiselpaketten onder oude struikheiplanten.
Korstmossen
Er werd niet enkel gezocht naar de toegankelijke soorten. Ook voor
de moeilijkere groepen werd moeite gedaan. Van de Lichenensoorten
zijn Cladonia digitata (L.) Hoffm. Of vertakt bekermos, een
stuifduinsoort en Kurzia sylvatica (A. Evans) Groole of Bosspinragmos,
een pioniersoort van arm bos, gevonden in de Nolse Duinen.
Zwammen
Verschillende inventarisaties van paddenstoelen brachten een aantal
mooie vondsten aan het licht. Zo komen veenmycena (Mycena
megaspora Kauffm.) en bruine moeraszwavelkop (Hypholoma udum
(Pers.:Fr.) Kühner) vrij talrijk voor op de door brand geteisterde en
later beheerde vochtige plekken ten westen van het Stappersven. In
diezelfde omgeving werden na de brand ook verschillende
‘brandminnende soorten’ aan getroffen:
bosbrandvlamhoed
(Gymnopilus odini (Fr.) Hill), brandplekbundelzwam (Pholiota
highlandensis (Peck) Sm.&Hessl.) en glanzende houtskoolzwam
(Daldinia vernicosa (Schw.) Ces.&De Not.) zijn daar mooie
voorbeelden van.
Meer ten noorden, op de kapvlakte bij het boswachtershuisje, werd
de zeer zeldzame grote veenmossatijnzwam (Entoloma sphagneti
Naveau) aangetroffen. Op de oever van de Roosendaalse Vaart werd
de zwarte knotstruffelzwam (Cordyceps ophioglossoides (Ehrenb.:Fr.)
Link) gevonden. De ganse lijst paddenstoelen meegeven zou te veel
ruimte innemen, maar geloof me … die lijst is al behoorlijk
indrukwekkend. De volgende beheerwerken zullen nog een verdere
invloed hebben op de aanwezige zwammen … zeker het behouden
van dood hout is hierin een prioriteit om houtbewonende soorten
meer kansen te geven. In het bosgebied ten oosten van het
Stappersven is die evolutie al duidelijk te merken.
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Besluit
Dus, op zich al een redelijk indrukwekkende soortenlijst van
zeldzaamheden en potenties. De grote werken tijdens het HelvexLife project zal die lijst van zeldzaamheden, ook qua aantallen, zeker
nog vergroten. En, … , de vogelaars zullen ook beloond worden voor
hun jarenlange trouwe monitoring met een kijkplatform en een
kijktoren nabij het Stappersven. Maar dat is iets voor tegen het einde
van het Helvex-Life project (2014-2019).

Steven Desaeger, Dan Slootmaekers, Christoffel Bonte, Joris Pinseel,
Herman Jacobs en Igor Vandamme
november 2014
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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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Wespen en zo
Er zijn het voorbije jaar bijzonder weinig wespen geweest. Hier
omheen het huis toch. Mocht dat in uw buurt ook zo geweest zijn en
mocht ge geïnteresseerd zijn in een verklaring dan kan ik u twee
punten, waar ge even kunt op letten, aanwijzen. Ik weet dat het wat
op verdacht maken lijkt maar ik ben er ook niet zomaar bijgekomen.
Bovendien was er geen kwestie van beschuldigen. Ik was er eerlijk
gezegd niet rouwig om dat die wespen er niet waren. Wegens
eerdere onaangename ervaringen, denk ik. Of toch, een beetje
rouwig was ik wel. Ik had me namelijk begin 2014 net voorgenomen
nu eindelijk eens te leren hoe een gewone fruitwesp van een Duitse
wesp of zelfs van een Noorse wesp, te onderscheiden. Ik heb dat wel
meer voor met van die beestjes met streepjes. Ik haal ze gemakkelijk
door elkaar en kan de volgorde van het patroon maar niet bijhouden.
Met hommels is dat net zo. Die aardhommel in het vroege voorjaar
dat gaat nog wel. Dan vliegen er namelijk geen andere hommels. En
als het zo´n grote dikke is kan ik er hem het hele verdere jaar wel
uithalen. Maar verder maak ik er een potje van. Had het beest nu
gele strepen en witte met zwart of is het wit en zwart en geel? Van
kop tot staart ben ik de tel kwijt nog voor ik aan het eind toe ben. Is
die achterlijfpunt bij de tuinhommel nu wit, maar moet het vooreind
dan ook wit zijn of toch zwart, of nee beter geel? Het warrelt me
voor de ogen en in de hersenen. De ouderdom komt nooit alleen
mag ik dan als troost wel eens horen. Ook weer zo´n ding wat ik
maar niet kan onthouden.
Terug naar ons onderwerp: de verdachten.
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Achter, ver in de wei, staan twee grote eiken. Vanaf mei tot in
september zag ik in één daarvan van tijd tot tijd een buizerdachtige
vogel zitten. Met een beetje gerekte nek en kop en een beetje te
lange staart, dat wel. Een gangstertroepje zwarte kraaien zorgde er
voor dat ik op het gehoor verwittigd werd wanneer hij er weer zat.
En hem zien als hij er was, was geen kunst. Er staan daar wel twee
eiken, maar niet voor lang meer. Eén ervan net ietsje groter dan de
andere heeft in het voorjaar nog eventjes getracht in blad te komen
maar is daar niet in geslaagd en staat er sindsdien kaal bij. Hoe zou
dat nu weer komen, kunt ge u met enig wantrouwen afvragen. Hoe
ook, daar zat die vogel dus. Een keer schrok hij op uit een esp
achterin mijn tuin. Een wespendief inderdaad. Nu zeggen namen niet
alles. Alleen maar volgens de jagers steelt een kiekendief kiekens.
Maar hier heb ik evidentie. ´t Zal stilaan 4 of 5 jaar geleden zijn, een
schabouwelijk wespenjaar: in een hol in de grond aan de voorkant,
rond een plek in het hout aan de westkant, in een hoop gemaaid gras
aan de achterkant, midden in de keuken, alom wespen met
tientallen. De oogstpeertjes hingen als ijle ballonnetjes aan de
perelaar nog voor ze rijp waren, als ge begrijpt wat ik bedoel. Tot ik
op een keer die wespendief zag zitten in de berk achteraan. En een
dag of wat daarop een brok raten vond in het gras achteraan, en een
paar dagen nog een. De hoop gras bleek danig door elkaar gehaald.
Men heeft me verteld dat ook een das of een egel de daders kunnen
zijn. Maar dat lijkt me in dit geval minder waarschijnlijk. Van een das
heb ik in de buurt nog niets gemerkt en het egeltje lag de week
daarvoor plat uitgesmeerd over de weg.
Ik heb een tweede verdachte zij het op minder solide gronden. In mei
zag ik hem voor het eerst. Of beter gezegd het waren er twee. Ze
vlogen bij de sneeuwbesstruiken. Voor het laatst zag ik er nog een op
9 november waar de ook laatste atalanta van het jaar nog wat moed
putte uit de appeltjes onder de oude appelaar. Tot vermaak van de
merels en atalanta´s zijn de meeste appeltjes dit jaar namelijk niet
volgroeid geraakt en liggen nu op de grond te rijpen.
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Hij zeilde langs de grond, op zoek naar wat? Voor de appeltjes leek er
me geen belangstelling te bestaan. Hij zeilde, twee keer zo groot als
een gewone wesp en een halve keer zo snel. Hij leek me
bedachtzaam en niet eens half zo stekerig of agressief, die hoornaar.
Maar misschien moet ik toch eens op internet kijken of dat wel klopt.
Ik weet wel dat hij vlinders verorbert en libellen knabbelt en dat lijkt
me voldoende om mijn complottheorie alsnog aan te houden.
Er waren weinig wespen het voorbije jaar maar, en dat is nu net het
mooie van natuurliefhebberij, volgend jaar wordt het weer anders en
naar verwachting beter. Uitkijken maar.
Koen Verschoore
25 november 2014
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18de ANKONA-studiedag op 14 februari 2015
Naar goede gewoonte organiseert de Antwerpse Koepel voor
Natuurstudie (ANKONA) haar ontmoetingsdag op de tweede
zaterdag van februari. Deze editie wordt samen georganiseerd met
het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen (UA).
Deze dag is het uitgelezen moment om collega-natuurliefhebbers te
ontmoeten en nieuwtjes uit te wisselen. De 18de editie heeft plaats
op zaterdag 14 februari 2015 op de UA-Campus Groenenborger
(Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen) en start om 9u15.
Reserveer deze datum alvast in je agenda!
Het thema van deze dag is ‘(Exotische) liefde voor en in de
natuur'. Het programma ziet er alvast veelbelovend uit!
Het volledig programma kan je vinden op de ANKONA-website
(www.ankona.be; rubriek ‘ontmoetingsdagen’ en ‘kalender’..
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht en kan tot 5
februari 2015. Inschrijven doe je bij voorkeur digitaal via de ANKONAwebsite: www.ankona.be (rubriek 'ontmoetingsdagen' en ‘kalender’)

“De Korhaan” digitaal
Wie “De Korhaan” digitaal als PDF wenst te ontvangen stuurt een
mailtje naar redactie@noorderkempen.be. Ook de liefhebbers van
de nieuwsflash worden gevraagd hun mailadres opnieuw door te
sturen. We maken een update van de gegevens.
Het bestuur
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De Graanhalm
Berkendreef 3
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.52.62

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal
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Het najaar is steeds weer een periode waar de meeste vogelkijkers naar
uitkijken. Vele vogels ruilen hun broedgebied in voor hun
overwinteringsgebied en trekken daarbij door onze streek. Dit najaar werd
over het algemeen gekenmerkt als een zeer zachte periode. Ook was het
iets rustiger qua vogelwaarnemingen maar toch werden er nog een aantal
leuke dingen ontdekt. Dit kan je lezen in onderstaand overzicht.

Bijzondere waarnemingen in Essen en Kalmthout
Opmerkelijk was een Kuifduiker (Podiceps auritus) die op 17 okt.
aanwezig was op het Stappersven.
Grote Zilverreigers (Ardea alba) werden gedurende het ganse najaar
bijna dagelijks opgemerkt op diverse plaatsen in de regio. Tijdens
trektellingen werd deze soort ook regelmatig gespot. In sept. en okt.
trokken nog af en toe solitaire of kleine groepjes Ooievaars (Ciconia
ciconia) door de regio.
De eerste overwinterende Kleine Zwanen (Cygnus bewickii) waren
terug in de regio op 19 okt.. Tegen half nov. waren reeds een 40-tal
exn. aanwezig op enkele akkers in de Wezelse Heide. In okt. en nov.
trokken er ook enkele Wilde Zwanen (Cygnus cygnus) over de streek.
De eerste doortrekkende Toendrarietganzen (Anser serrirostris)
werden opgemerkt op 11 okt. In nov. pleisterden er al enkele
honderden exemplaren in de Kalmthoutse Heide en De Maatjes.
Ditzelfde gold voor Kolgans (Anser alfibrons).
De eerste Smienten (Anas penopele) werden waargenomen tijdens
de tweede helft van sept.. Vanaf half okt. verschenen de eerste
groepen, maar de waargenomen aantallen waren toch kleiner dan de
voorgaande jaren. Het Stappersven was de beste plaats om deze
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soort te kunnen observeren. Pijlstaarten (Anas acuta) waren deze
herfst maar af en toe aanwezig en steeds in zeer kleine aantallen. De
meeste Slobeenden (Anas clypeata) dobberden op het Stappersven.
Hier werden groepjes tot max. 50 exn. geteld. Ook Tafeleenden
(Aythya ferina) werden traditioneel bijna uitsluitend waargenomen
op ditzelfde ven en ook steeds in kleine aantallen. Brilduikers
(Bucephala clangula) werden gedurende de gehele periode
waargenomen op enkele vennen in de Kalmthoutse Heide.
Tijdens de maand okt. trokken er in totaal een 5-tal Rode wouwen
(Milvus milvus) over de regio. Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)
trok tot begin nov. vrij geregeld door. De eerste Blauwe kiekendief
(Circus cyaneus) werd gemeld op 21 sept., daarna werden geregeld
deze wintergasten waargenomen in de heidegebieden en in De
Maatjes. Bijzonder was de Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) die op
31 okt. over de Kalmthoutse Heide vloog. Tussen half sept. en half
okt. trokken er ook enkele Visarenden (Pandion haliaetus) door de
Noorderkempen. In de maand okt. werden vrij geregeld Smellekens
(Falco columbarius) geobserveerd. De meeste waarnemingen werden
verricht in de heidegebieden van de regio, maar ook in de Maatjes en
in Kalmthout-Centrum werden exn. gemeld. Slechtvalk (Falco
perigrinus) was zeer regelmatig aanwezig, vooral in de Kalmthoutse
Heide, maar ook bij weilanden in de regio kon deze soort worden
waargenomen.
Patrijzen (Perdrix perdix) werden toch al iets meer waargenomen
dan de afgelopen jaren, met enkele waarnemingen van kleine
groepjes. Leuk waren de waarnemingen van Kraanvogels (Grus grus).
In nov. vlogen er enkele groepjes over. In de Kalmthoutse Heide was
op 27 nov. een groep van 87 exn. ter plaatse.
Op 13 sept. foerageerden 2 Krombekstrandlopers (Calidris
ferruginea) op een slikrand van het Stappersven. Van half sept. tot
eind sept. was hier ook een Bonte strandloper (Calidris alpina)
aanwezig. De enige Bosruiter (Tringa glareola) voor deze periode
werd op 16 sept. waargenomen bij het Stappersven. Witgatjes
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(Tringa ochropus) werden regelmatig waargenomen bij waterrijke
gebieden in de regio.
Op 9 sept. vloog een Velduil (Asio flammeus) over de Kalmthoutse
Heide en nog een ex. was op 5 nov. aanwezig in de Maatjes. IJsvogels
(Alcedo atthis) werden weer heel wat waargenomen. De vorige
zachte winter heeft deze soort duidelijk goed gedaan. Opmerkelijk
was de aanwezigheid van een Hop (Upupa epops) op het Klein
Schietveld op 1 sept.. Draaihals (Jynx torquilla) werd op doortrek
geregeld waargenomen tussen begin en half sept..
Gele kwikstaarten (Motacilla flava) trokken in sept. en okt. geregeld
door de regio. Het laatste ex. werd waargenomen op 16 okt.. Paapjes
(Saxicola rubetra) werden in sept. redelijk wat gemeld; het laatste ex.
zat op 28 sept. in de Maatjes. Tapuiten (Oenanthe oenanthe) waren
ook vooral in sept. aanwezig, maar ook in okt. werden nog enkele
waarnemingen verricht. Een vrij laat ex. was op 26 okt. nog te zien in
de Kalmthoutse Heide. Een Bladkoning (Phylloscopus inornatus) was
op 23 sept. aanwezig in een tuin te Wuustwezel-Gooreind. Een
Baardmannetje (Panurus biarmicus) riep uit het riet van de Maatjes
op 15 sept.. De eerste Klapekster (Lanius excubitor) verscheen begin
okt. in de regio. Nadien werd de soort zo goed als dagelijks gezien in
de verschillende heidegebieden. Kruisbekken (Loxia curvirostra)
werden redelijk wat waargenomen, maar steeds in kleine groepjes.
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) zit duidelijk in de lift en
werd dit najaar op verschillende plaatsen opgemerkt.

Waarnemingen van het Groot Schietveld.
Leuk was de juveniele Purperreiger (Ardea purpurea) die op 1 nov.
aanwezig was . Nog meer merkwaardig was een Dwerggans (Anser
erythropus) die op 26 okt. samen met een groep Kolganzen over het
gebied vloog. Op 5 okt. vlogen er reeds 6 Grote Zaagbekken (Mergus
merganser) voorbij. Een groep van 81 Kraanvogels (Grus grus) trok
op 11 nov. over het gebied. Zeer bijzonder was de waarneming van
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een juveniele Kleinste jager (Stercorarius longicaudus) die op 7 sept.
over de heidevlakte vloog. Dit betreft de 2 de waarneming voor het
Groot Schietveld.
Op 3 en 8 okt. werd telkens een Duinpieper (Anthus campestris)
pleisterend waargenomen. Een Roodkeelpieper (Anthus cervinus)
vloog telkens over op 1 en 12 okt.. In okt. trokken er regelmatig
Beflijsters(Turdus torquatus) door, op 15 okt. Noteerde men zelfs 30
exn.! Een Ortolaan (Emberiza hortulana) werd gehoord op 20 sept.
Tenslotte was er ook nog een leuke ringvangst van een Dwerggors
(Emberiza pusilla)
Tot zover dit overzicht. Een volledig overzicht kan je vinden op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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Grote Veenmossatijnzwam
© Jos Jacobs

Kleverige koraalzwam
© Jos Jacobs

Wandeling Kleine Aa – Wildert
© Raf De Sadelaer

Wandeling Turfrelicten
© Raf De Sadelaer
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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: €27 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

Bij ons gaat het om U
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