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Het voorjaar staat voor de deur. Elk jaar opnieuw verlangen mensen
naar de lente: zonlicht, warmte, lange dagen, … de ontwakende
natuur. Ondertussen kunnen we al volop genieten van de eerste
voorjaarsbloemen. De eerste vlinders werden al gemeld en eind
februari-begin maart ging de paddentrek aarzelend van start. De
volgende maanden verschijnen er nog heel wat schitterende planten
en dieren. Dit voorjaar schenken we tijdens onze verschillende
activiteiten uitgebreid aandacht aan die grote variëteit aan fauna en
flora in de regio.
Een aantal traditionele activiteiten komen terug voor op onze
kalender: De Maatjes, Molenplaat, Kalmthoutse Heide, … .De uitstap
in het Beekdal van de Kleine Aa focust dit jaar vooral op de vissen uit
deze laaglandbeek. De avondwandeling in het Grenspark handelt niet
alleen over de Nachtzwaluw, maar ook de zeldzame Veldkrekel komt
aan bod. Zeker de moeite waard om die avond deel te nemen. In het
weidegebied van Kalmthout plannen we een “Steenuiltjeswandeling”; misschien brengt deze tocht enkele leuke verrassingen.
Het gebied “Stappersven” krijgt eveneens de nodige aandacht.
Tijdens enkele uitstappen heb je de kans dit unieke gebied te
bezoeken. In deze “De Korhaan” schenken we ook aandacht aan het
gebied. René Peeters pluisde heel wat historische kaarten uit; op
zoek naar zeer interessante informatie. Het HELVEX-project luidt de
toekomst in van het gebied. Ook hieraan wordt de nodige aandacht
geschonken; zowel in ons tijdschrift als op het terrein zelf.
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Het natuurweekend in de Viroinstreek willen we ook nog even in the
picture plaatsen … er zijn nog enkele plaatsen vacant. Snel zijn is dus
de boodschap. Op vraag van een aantal liefhebbers worden ook twee
“Plantenwandelingen” gepland: Lisseven en de Essense stationsbuurt
mogen de spits afbijten. Hopelijk krijgen we hiervoor een aantal
leden op de been en kunnen we nog andere plantentochten plannen.
En voor je het weet, zal het zomer zijn. En ook in die periode zitten
we niet stil. De, nu al legendarische Nachtvlindernachten, zijn al
gepland voor deze zomer. We proberen van de 20ste editie iets
bijzonders te maken … meer nieuws hierover volgt.
Je merkt het. Het bestuur van Natuurpunt Noorderkempen zit niet
stil en probeert een zo groot mogelijke variatie activiteiten aan te
bieden. Naast de excursies vormen de beheerwerken een belangrijk
onderdeel van onze inzet voor natuur. Lessenreeksen worden
ingericht … in het najaar zelfs twee paddenstoelencursussen. En we
hebben ondertussen al plannen voor een nieuwe “natuur”cursus in
het voorjaar van 2016. Dit vraagt heel wat werk van onze ploeg
‘vrijwilligers’. Misschien voel je je aangesproken om te komen
mee”werken”, mee”denken”, mee”organiseren”, mee… .
Als je zin hebt, neem a.u.b. contact op met één van de bestuursleden
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd en hoe lichter en aangenamer het
werk.
Joris Pinseel
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12 april 2015

8u00

Natuurwandeling

Einde
12u30

Kalmthoutse Heide
“Heidevennentocht”
Parking Zuid,
Verbindingsstraat, Kalmthout

Een lentewandeling door het noordelijk deel van het Grenspark mag
niet ontbreken op ons programma. Het Stappersven vormt een
schitterend vogelrijk gebied.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij, goede wandelschoenen.
Deelname: €1 (voor niet-leden)


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

26 april 2015

10u00

Natuurwandeling

Einde
13u00

Natuur in de buurt
“Vissen in 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. Tijdens deze tocht schenken we vooral
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, goede wandelschoenen
of laarzen. Route is niet geschikt voor rolwagens.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.


Info en gids: Joris Pinseel (03/667 57 97)
Vissen determineren: Kristof Vlietinck
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1 mei 2015

7u00

De Maatjes
“Ochtendgloren”

Natuurwandeling

Einde
10u00

Parking Kerk Nieuwmoer
Nieuwmoer-Dorp, Kalmthout-Nieuwmoer

Blauwborstje en Kleine karekiet zingen in het riet. Op de weilanden
verblijven steltlopers zoals Kievit, Scholekster, Grutto en Wulp.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij, goede wandelschoenen
of laarzen. Route is niet geschikt voor rolwagens.


Info en gids: Cel Van Hooydonk (vanhooydonkcel@gmail.com)

3 mei 2015

6u00

Natuurwandeling

Einde
8u30

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

’s Ochtends struinen door de Kalmthoutse Heide … zalig die rust. Het
zoetgevooisde lied van de Boomleeuwerik parelt over de stille vlakte.
Meebrengen:
verrekijker,
aangepaste
kledij,
wandelschoenen. Route is niet geschikt voor rolwagens.


stevige

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

10 mei 2015

7u30

Uitstap

Einde
12u30

Molenplaat
Parking Heuvelhal,
Kapelstraat, Essen-Centrum

Naar jaarlijkse traditie trekken we naar de Molenplaat in de buurt
van Bergen op Zoom op zoek naar allerlei vogels.
Meebrengen:
verrekijker,
aangepaste
kledij,
wandelschoenen. Route is niet geschikt voor rolwagens.


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

13 mei 2015

19u30

Plantenzoektocht

Einde
21u30

Lisseven
Parkeren langs Lissevenstraat
Kalmthout-Nieuwmoer

Onze eerste plantentocht brengt ons naar het reservaat ‘Lisseven’.
Na de beheerwerken kan het interessant zijn om de huidige
vegetatie even van naderbij te bekijken. We gaan op zoek naar
planten, brengen ze op naam en maken een streepjeslijst.
Een aanrader voor wie meer wenst te weten onze inheemse flora.
Meebrengen: loep, flora, aangepaste kledij, stevige wandelschoenen
of laarzen. Route is niet geschikt voor rolwagens.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.


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

15 mei 2015

19u00

De Maatjes
“Late vogels”

Natuurwandeling

Einde
22u30

Parking Kerk Nieuwmoer
Nieuwmoer-Dorp, Kalmthout-Nieuwmoer

Ook ’s avonds valt er heel wat te beleven in De Maatjes. Het riet- en
weidegebied onthult zijn geheimen. Enkele zangers laten zich nog
horen. Slaapvluchten van steltlopers vormen een mooie afwisseling.
Wie weet welke verrassingen staan ons dit jaar te wachten?
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij, stevige wandelschoenen
of laarzen. Route is niet geschikt voor rolwagens.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.


Info en gids: Frans Van Dyck (frans@vandyck.info)
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17 mei 2015

10u00

Natuurwandeling

Einde
12u30

Stappersven
Kruispunt Nolsebaan x Huybergsebaan
Essen-Wildert

Zoals overal in het huidige België en Nederland is er in onze
omgeving ook volop turf gewonnen. Dat begon al in de 13e eeuw.
Vaak waren het kloosters, zoals die van Huybergen en Tongerlo, die
dit organiseerden. De abdij van Tongerlo gaf in 1372 de
Stompaertshoek, het huidige Stappersven uit om te ontvenen. Alle
turf werd per kar vervoerd. Om veen te kunnen winnen moesten
afwateringssloten worden gegraven. Deze sloten (of riolen) waren
niet geschikt om te bevaren. Pas later zijn er turfvaarten gegraven,
zodat de turf snel naar de havens van Bergen op Zoom, Roosendaal
en Oudenbosch kon worden verscheept. De turfwinning in De Nol
begon waarschijnlijk pas rond 1463 en duurde tot 1710. Het gebied
van de Nol tot aan de huidige Kalmthoutsesteenweg was daarna één
grote watervlakte. De turfwinning had veel te lijden onder de
oorlogen die het gebied troffen. De mensen trokken weg van het
platteland en de aanleg van moervaarten stagneerde.
Tot op heden wordt van de sloten en moervaarten dankbaar gebruik
gemaakt om het gebied te ontwateren. Ontwateren was en is nodig
voor land- en bosbouw. Maar voor de natuur is het erg interessant
dat het water in het gebied blijft. Ogenschijnlijk tegenstrijdige
belangen.
We gaan bekijken waar al het water vandaan komt en waar het heen
gaat. Ook hoe het kan dat een deel van het water binnen afzienbare
tijd naar de Groote Meer geleid gaat worden. Al wandelend zal het
Helvex-project worden besproken. Zijdelings de geschiedenis van de
familie Carlier. En zeker de bijzondere flora en fauna van het gebied.
Meebrengen:
verrekijker,
aangepaste
kledij,
wandelschoenen. Route is niet geschikt voor rolwagens.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.
@ Info en gids: Fred Severin (fred.severin@gmail.com)
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stevige

25 mei 2015

13u00

Natuurwandeling

Einde
17u30

De Groote Meer
“Natuurgenieten”
Parking Kerk Essen-Hoek
Moerkantsebaan, Essen-Hoek

Voor de 52ste keer gidst René ons doorheen dit schitterend gebied.
We wandelen door de bossen en rond de Groote Meer … meer dan
de moeite waard. Zowel planten als vogels vinden hier een geschikt
biotoop.
Meebrengen: verrekijker en/of telescoop, aangepaste kledij en
laarzen bij regenweer. Muggenmelk kan nuttig zijn.
Deelname: €5


Inlichtingen: Joris Pinseel (03/667.57.97)
Gids: René Nelen

29 mei 2015
31 mei 2015

17u30

Natuurweekend

Einde
19u30

Weekend
‘Viroin’
Parking De Vroente
Putsesteenweg 129, Kalmthout

Locatie: Viroinvallei, gemeente Mazée (B), Fagne-Famenne
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 euro 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
Meer praktische informatie wordt gegeven bij inschrijving.
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30 mei 2015

19u00

Natuurwandeling

Einde
22u00

Kalmthouts Weidegebied
"Steenuiltjestocht”
Parking Kerk Kalmthout,
Kerkeneind, Kalmthout

In het januari-nummer
van “De Korhaan” werd
verslag gemaakt van het
Steenuilenproject van de
gemeente
Kalmthout
i.v.m.
het
‘Charter
Biodiversiteit’.
Ondertussen werden een
aantal
nestkasten
geplaatst
in
het
Kalmthouts Weidegebied
ten oosten van de dorpskern. Om iedereen kennis te laten maken
met het boeiende leven van deze kleine uiltjes, plannen we deze
tocht doorheen het gebied.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij, wandelschoenen.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids.
@ Info en gids: Dan Slootmaekers (danslootmaekers@gmail.com)

5 juni 2015

21u00

Natuurwandeling

Einde
23u30

Kalmthoutse Heide
"Avondlijk mysterie"
Parking De Vroente,
Putsesteenweg 129, Kalmthout

Na zonsondergang worden de nachtdieren actief in het reservaat.
Nachtzwaluw, rugstreeppad en veldkrekel nemen de plaats in van
dagactieve soorten. Geheimzinnige geluiden vullen de avondlucht.
Nieuwsgierig? Kom dan zeker deelnemen. Deze wandeling geeft je
een andere kijk op de natuur.
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Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en laarzen bij
regenweer. Muggenmelk kan nuttig zijn.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids voor 3 juni.


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

7 juni 2015

12u30

Natuurwandeling

Einde
17u30

Kraaijenberg
“Natuurwandeling”
Parking Heuvelhal,
Kapelstraat, Essen-Centrum

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


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

10 juni 2015
Plantenzoektocht

19u30

Stationsbuurt Essen

Einde
21u30

Parkeren: NMBS-parking
Handelsstraat – Essen-Centrum

In het urbane gebied groeien heel wat leuke planten. We gaan op
zoek naar soorten die tussen straatstenen, sintels, kasseien en
muurvoeten groeien … “groen in grijs”.
Meebrengen: loep, flora aangepaste kledij, stevige wandelschoenen.
Route is geschikt voor rolwagens.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.


Inlichtingen en gids: Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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13 juni 2015

22u00

Determinatieavond

Einde
1u30

16de Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Huize Adams - Smout
Rozendreef 14 te Kalmthout

We proberen een zicht te krijgen op de aanwezige soorten in deze
tuin. Bij mooi weer is succes verzekerd!
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.


Inlichtingen: Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)

20 juni 2015

8u00

Beheerwerken

Einde
12u00

Beheerwerk Spijkerbroekje
“Maaibeheer”
Parking Spijkerbroekje
Spijker, Essen

Natuurgebieden moeten op regelmatige momenten even onder
handen genomen worden. Er gemaaid en afgevoerd.
Meebrengen: aangepaste kledij, werkhandschoenen, hark, riek, …
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.

@

Inlichtingen: Wim De Bock (03/667.49.19)
wimmekedebock@telenet.be

27 juni 2015

22u00

Determinatieavond

Einde
1u30

17de Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Huize Vlietinck - Aerts
Kon. Astridlaan 4, Kalmthout-Heide

We proberen een zicht te krijgen op de aanwezige soorten in deze
tuin. Bij mooi weer is succes verzekerd!
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Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.




Inlichtingen: Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)

4 juli 2015

9u00

Beheerwerken

Einde
15u30

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

Inlichtingen: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)

10 juli 2015

22u00

Determinatieavond

Einde
1u30

18de Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Huize Gabriëls
Vossenboslaan 13, Essen-Heikant

We proberen een zicht te krijgen op de aanwezige soorten in deze
tuin. Bij mooi weer is succes verzekerd!
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.


Inlichtingen: Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)

1 augustus 2015

9u00

Beheerwerken

Einde
15u30



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

Inlichtingen: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)
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7 augustus 2015

22u00

Determinatieavond

Einde
1u30

19de Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Huize D'Hooge - Van Groningen,
Spurrieveld 15, Essen

We proberen een zicht te krijgen op de aanwezige soorten in deze
tuin. Bij mooi weer is succes verzekerd!
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.


Inlichtingen: Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)

“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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Het Boshuisje en Broederlijk Delen
Zoals de voorbije jaren kunnen we het ook dit jaar niet laten, we fietsen
weer Dwars door België. Dit jaar fietsen we ten voordele van de boeren in
Peru. Deze boeren willen hun eigen plannen realiseren en niet die van de
mijnbouwbedrijven die al het bruikbare water van de boeren afnemen. We
fietsen voor Marco, die dankzij broederlijk delen boer is én blijft!

Om geld te verzamelen voor dit project organiseren we een
WALKING DINNER op zaterdag 25 april.
We aperitieven met pianomuziek tussen 14 en 15 uur bij Bernadette
thuis. Dan wandelen we richting Essen waar we na een tussenstop
met soep, getrakteerd worden op spaghetti. Uiteindelijk trekken we
naar Rita thuis voor een heerlijk desserten buffet.
De wandeling is 10 km en gaat bijna uitsluitend door bos, je kan dus
best wat slijk tegenkomen. Stevige wandelschoenen zijn aan te
raden. Je kan nadien gemakkelijk via trein of carpooling terug naar
Kalmthout.
Hopelijk tot dan!
Bernadette en Rita
Meer info:
Bernadette Simkens, Zwart Venlaan 13, 2920 Kalmthout,
bernadettesimkens@hotmail.com, 0478 49 88 32 of 03 666 64 16
Rita
Commissaris,
Steenovenstraat
55,
2910
Essen,
rita.commissaris@gmail.com, 0494 20 60 81 of 03 677 26 31
Niet wandelen, wel steunen kan:
Je kan steeds geld storten op rekening van Broederlijk Delen op nr.:
BE13 0000 1171 1839 met vermelding van gestructureerde code:
Bernadette: 300/2800/09501; Rita: 300/2800/08285. Of:
http://www.broederlijkdelen.be/doe-mee/dwars-door-belgie, klik op
deelnemerspagina Noord Zuid 2015
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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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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 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
De Korhaan nr. 2 / april 2015
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Paddenstoelencursus voor gevorderden
Tijdens deze paddenstoelencursussen richten we ons echt 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 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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Het grote telweekend
Veel krant lezen, daar wordt ge alleen maar ongelukkig van. Ik toch.
Maandag 19 januari 2015 had ik het weer zitten.
In de krant stond een berichtje. Van het persagentschap Belga nog
wel, dus onbetwijfelbaar. “De voorlopige resultaten van het ´Grote
vogelweekend van Natuurpunt´ hadden in ruim 8000 tuinen, geteld
door 16000 mensen ongeveer 300.000 vogels opgeleverd. Gemiddeld
zaten er in elke tuin 36 vogels”. Zo stond het er.
Ik werd er een beetje jaloers van. Een beetje veel. Mijn tuin is wel erg
vogelarm zo te zien. Mocht die van u dat ook zijn, ik heb een paar
bedenkingen bedacht waaraan een mens zich kan optrekken.
Misschien is dat gemiddelde wel wat vertekend doordat in een of
meerdere stadstuinen alle mussen van de wijk, zoals in de goede
oude tijd in elk dorp, gezamenlijk van een rijke tafel waren komen
genieten. En toevallig net op het ogenblik van de telling.
Of misschien was er net een klad spreeuwen komen overzeilen en
had een teller, dat luchtruim boven zijn tuin maar als tuin gerekend.
Tot op zekere hoogte is dat perfect wettelijk. Niet dat ik deze winter
buitengewone groepen spreeuwen gezien heb, zelfs niet op
slaaptrek. Maar goed, al waren het er slechts honderdvijftig, dat dikt
aan.
Of misschien zat er een teller uit de polders tussen die alle
aangrenzende weiden als zijn tuin beschouwde, inclusief de 10.000
ganzen. Ook daar is wat voor te zeggen. Dat scheelt een slok op een
borrel.
Ach, zal iemand die het hoofdrekenen een beetje onthouden en
onderhouden heeft nu denken: magere troost is dat: tienduizend
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vogels gedeeld door achtduizend tuinen = 1; dan zaten er nog steeds
35 vogels in de gemiddelde tuin.
Mocht ook gij deze bedenkingen een argumenten van niks vinden
dan is er nog een piste. Zoek wat afleiding in het nader bekijken van
de weinige vogels in úw tuin. Vervang kwantiteit door kwaliteit. Hou
die ene mannetjesvink met de bles in de gaten. Of stel vast welke van
de twee roodborstjes de baas probeert te spelen over de andere en
hoe hij/zij/het dat doet. Of hoe een pimpelmees, onmiddellijk nadat
een bazige koolmees de voedertafel verlaten heeft met een stukje
voer in de bek vluchtig haar graantje komt meepikken. Niet één keer,
niet twee keer, maar zo vaak dat het lijkt of ze systematisch wacht
om langs te wippen tot die koolmees wegvliegt. Een uitgekookte
pimpelmees – wie heeft dat ooit gezien?
Mocht ge nu toch bezeten zijn door kwantiteit – het moet niet altijd
over geld gaan - dan kunt ge nog altijd vogels tellen zoals de
wetenschappers dat doen. Maar dan niet dat ene halfuurtje door
Natuurpunt voorgeschreven op die ene 17 of 18 januari, maar
meerdere keren. Ik wil u verklappen, dat ik na de in mijn tuin op dat
telhalfuur welgeteld 9 verschillende vogels daartoe mijn toevlucht
genomen heb. Wat die ééndagstelling betreft, was ik te beschaamd
om ze door te geven.
Als iedere vogelarme-tuinbezitter dat gedaan heeft is dat nog een
reden te meer waarom dat gemiddelde 36 kon worden bedenk ik nu.
Koen Verschoore
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De Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus)
Onbekend is onbemind. Daarom wil ik het hier eventjes hebben over deze
trekvogel waarvan velen zelfs nog niet hebben gehoord.

Eind april, begin mei komen de mannetjes hier aan. Zij zoeken
ogenblikkelijk hun uitverkoren gebied op: de heidevlakten. Gelukkig
hebben wij hier in onze streken enkele heidevlakten die perfect
voldoen aan de wensen van de nachtzwaluwen. Vanaf het ogenblik
van hun terugkeer uit Equatoriaal Afrika, laten ze ‘s nachts hun
indringende roep horen. In het begin klinkt hij nog zachtjes, maar
vanaf het moment dat de wijfjes aankomen wordt het geratel sterker
en sterker. Inderdaad, geratel, want je kunt hun zang best vergelijken
met een houten ratel.
Eens je dat geluid hebt gehoord, vergeet je het nooit meer! Het is tot
twee kilometer ver hoorbaar en het kan tot 20 minuten aan een stuk
duren. Sonogrammen van de zang hebben aangetoond dat hij
bestaat uit een 35-tal noten per seconde. Voor het menselijk oor is
het niets anders dan een geratel.
Bij dit geluid komen er nog andere bij: de vogel slaat, boven zijn
hoofd, zijn vleugels tegen elkaar en dit geeft de indruk dat er iemand
in zijn handen klapt. Tussendoor produceert hij dan nog een
verschrikkelijk “oewiet”-geroep.
Stel je al deze geluiden voor in de duisternis, zo rond middernacht en
op voortdurend andere plaatsen om je heen in de verlaten
heidevlakte, dan begrijp je dat het een onvergetelijke ervaring is dit
eens mee te maken. Je begrijpt dan ook waarom onze voorouders ‘s
nachts niet op de heide durfden komen.
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Het baltsspel gebeurt in de schemering. Bij de mensen heeft ook
menig paartje elkaar leren kennen in de schemering van de
dansvloer! Het mannetje vliegt voor het wijfje en wentelt daarbij in
allerlei bochten. Af en toe gaat hij op een tak zitten en “snort” hij zijn
uitverkorene toe. Als het wijfje antwoordt met haar roep, dan weet
meneer dat zij er wel voor te vinden is. Hij gaat haar dan snel
achterna, waarbij hij zijn vleugels af en toe helemaal omhoog brengt,
zodat zij de witte vlekken op zijn staartveren duidelijk kan zien. Hij
klapt dan ook in zijn handen, pardon, vleugels, tot het vrouwtje zich
neerzet op de grond om de paring toe te laten.
Op de plaats waar gepaard wordt, legt het wijfje ook haar 2
melkwitte, grijs- en bruingevlekte eieren op de grond.
Nachtzwaluwen maken geen nest, het wijfje maakt hooguit de
nestplaats wat schoon. Aanstonds na het invallen van de duisternis
lost het mannetje het wijfje af bij het broeden, zodat zij ook even kan
gaan dineren. Komt zij terug van restaurant, neemt zij de broedzorg
terug waar. Als het legsels om een of andere reden, b.v. door een
dier, wordt verschoven, dan duwt de nachtzwaluw met zijn achterste
de eieren naar een andere plaats, even verderop.
Het is zeer moeilijk een nachtzwaluw in de dag te ontdekken, want
zijn camouflagekleuren zijn bijna perfect aangepast aan de
omgeving. Als een broedend wijfje, per uitzondering, toch eens
wordt verrast, dan doet zij net of zij vleugellam is om de belager weg
te lokken van het nest. (De kievit past deze tactiek ook toe.)
Het mannetje (en na het broeden doen ze dit allemaal) legt zich in de
dag te rusten om een boomtak, waarbij hij in de lengterichting van
de tak ligt.
Na ongeveer 3 weken (tussen de 16 en de 21 dagen) komen de
jongen uit. Ze lopen al na zeer korte tijd rond, wat, gezien de
grondplaats van het nest, geen overbodige luxe is. In de dag blijven
ze veilig onder moeders vleugel, maar ze worden, net als de
moderne jeugd, pas ‘s avonds actief. De jeugd bedelt bij hun ouders
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om geld, de nachtzwaluwjongen
bedelen om eten.
De jacht op insecten verloopt zeer
effectief.
Nachtzwaluwen jagen in het begin
van de nacht bijna altijd in
horizontale vluchten en als het wat
donkerder wordt zoeken ze open
plaatsen in het bos op of
verplaatsen ze zich naar de vlakte.
Daar zetten zij zich op de grond en speuren de hemel af. Als ze
beweging waarnemen vliegen zij bijna loodrecht naar boven om de
prooi te grijpen. Hij speurt ook de grond af, op zoek naar kevers,
maar nachtvlinders zijn toch zijn uitverkoren hapjes.
Om te jagen heeft de nachtzwaluw een zeer eigenaardige
bekconstructie. De snavel kan zowel verticaal als horizontaal worden
geopend. Daardoor ontstaat een enorm gat. Dit vangnet wordt nog
een vergroot door borstelhaartjes die zich eromheen bevinden,
zodat de kans op het missen van de prooi tot bijna nihil wordt
herleid.
In de oudheid dacht men dat hij met zijn enorme muil zelfs de geiten
molk. Vandaar ook zijn Duitse naam: Ziegenmelker (geitenmelker).
Ook in onze streken wordt de nachtzwaluw nog al eens geitenmelker
genoemd.
De jongen worden ongeveer 2 ½ week gevoerd en dan moeten ze het
zelf maar zien te redden. Af en toe steekt papa hen nog wat toe,
want dikwijls is mama dan al aan het broeden op het 2 de legsel, als
het tenminste mooi weer is. Gedurende die periode verwijderen de
jongen zich enkel van de nestplaats om hun behoeften te doen. Soms
kan je op die wijze een nest ontdekken van een nachtzwaluw, omdat
men errond een kring van witte uitwerpselen bemerkt.
Als het een slechte zomer is dan gaan de nachtzwaluwen in
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hongerstaking. Ze leggen zich in de lengterichting op een tak en
vervallen in een soort hongerslaap. De lichaamstemperatuur daalt
stilaan tot ze ongeveer de omgevingstemperatuur bereikt. De
onderkoelde nachtzwaluw verstart en hij wacht, in een soort coma,
op betere tijden. Zo’n verstarring kan vele dagen duren.
Vanaf half augustus tot half oktober trekken groepen nachtzwaluwen
weer naar de streek rond de evenaar.
Het is telkens weer een belevenis
een nachtzwaluw langzaam langs
de toppen van de dennen in de
heide te zien glijden en daarbij te
luisteren naar zijn roep en
vleugelgeklap.
Wie dit spektakel live wil
meemaken, kan deelnemen aan
onze nachtzwaluwtocht.
Bert Meynen

5 juni 2015

21u00

Natuurwandeling

Einde
23u30

Kalmthoutse Heide
"Avondwandeling"
Parking De Vroente,
Putsesteenweg 129, Kalmthout

Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en laarzen bij
regenweer. Muggenmelk kan nuttig zijn.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids voor 3 juni.


Inschrijving: Steven De Saeger (GSM 0486/42 46 56)
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Stationsstraat 65
2910 Essen
Tel. 03/667.25.48
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‘t aloude waterlant
Historisch-geografische verkenning rond de Stapper
Een reis in tijd en ruimte
Nu het Stappersven en omgeving een nieuwe episode ingaan dankzij het
HELVEX-project, is het interessant om eens naar het verleden te kijken. In
het eerste deel onderneemt René Peeters een reis in de tijd om een beeld te
scheppen van het Stappersven in vroegere tijden.

Maar waar is al dat water naartoe, opgedroogd, verdwenen, …
Oh ja. We hebben nog het Stappersven met zijn 40ha open water,
het grootste ven in het Grenspark sinds het inkrimpen van de Groote
Meer in Ossendrecht.
Ja, maar ’t was hier in de middeleeuwen en daarna veel natter.
Uit oude kaarten blijkt dat er toen 200ha vennen en plassen waren
en de Stapper toen 60ha groot was. De waterhuishouding van het
Stappersven is regelmatig door mensenhand gewijzigd.
Met een druk op de knop via www.geopunt.be kan je die reis maken
in tijd en ruimte en historische kaarten vergelijken met de huidige.
Wie het liever klassiek doet met een atlas vind ook al heel wat in de
atlas van Ferrariskaarten (uitgave 2009, meer dan 12 kg papier gedrukt in
China). Een meesterwerk, heel nauwkeurig voor die tijd, voor wie zich
wil verdiepen in het verleden maar toch vonden we daar niet genoeg
details. Vandaar dat we opnieuw in de oude archieven doken want …
Wie het verleden kent kan het heden begrijpen
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Uit de cijnsboeken van Tongerlo weten we dat de “Stompaertshoek”
een veengebied was dat tussen de 14de en de 16de eeuw volledig
werd uitgedolven. Voor het eerst werd in 1372 de Stompaartshoec
vermeld. Het veen werd afgegraven door boeren uit de omgeving.
Daarvoor stelde de abdij kleine kaveltjes ter beschikking. Een
‘stomper’ is een oud woord voor stumper, sukkel, iemand die het
niet breed heeft, wat mogelijk op deze boeren van toepassing was.
De plaats lag afgelegen in de heide, in een uithoek. Mogelijk is ‘hoek’
vervangen door ‘ven’ nadat hier een grote waterplas was
achtergebleven na de
turfontginning.
Door verschrijvingen
kan
‘Stompaerts’
omgevormd zijn tot
‘Stappers’. Vanaf 1681
treffen we de naam
‘Stappersven’ aan en
dan
moeten
we
wachten tot de abdij
Tongerlo
de eerste
landmeters aanstelt in
de 17de eeuw.

De oudste kaart vonden we in het abdijarchief: metingen van de goederen onder
Kalmthout bundel XVI n 7/b

In opdracht van de abdij van Tongerlo werd door Landmeter Cornelis
Henselmans deze figuratieve kaart getekend in de periode 16921694. Het westen is bovenaan met de Keetheuvel en Nolse Duijnen
rechts in het noorden en onderaan oostwaarts het Lanckven. Het
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Stappersven bestond tijdens de turfwinningen uit 2 delen,
gescheiden door een dijk; het grootste ven ongeveer 60ha en het
kleinste (Lanckven) 15ha. Op de kaart is het resultaat van de
opmetingen te lezen: 18595 vierkante roeden of omgerekend 46
bunders of 195 roeden of 60,04ha.
Een zeer oude verbindingsgracht
tussen de Stapper en de Nol; door
een broekbos, bijzonder woest en
ontoegankelijk.
Het water stroomt er snel omdat de
Nol meer dan 3m lager ligt dan de
Stapper.

Ondanks alle oorlogen bleef
dat water maar stromen en zo
kwam het dat we als
onderdanen van de Spaanse
Habsburgers in het vaarwater
kwamen van de Oostenrijkse
Habsburgers.
Het
Heilig
Roomse Rijk hield 368 jaar
stand tot 1806 toen het
Franse keizerrijk begon met
een nieuwe jaartelling, maar die duurde niet lang. Al die tijd kregen
we onze lieve buren op bezoek om hier hun expansiedrift uit
vechten. Ja, we lagen dan ook centraal en vlak en dat is als slagveld
ideaal, het landschap werd dan ook redelijk verwoest, maar we tellen
alleen de doden, de rest niet.
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Oostenrijkse tijd (1715-1795)

Kaart de Brou-van der Borch (1785-1789)

Vennen, moerassen, duinen, bossen en veldwegels kriskras door het
landschap geven een goed beeld van de rijke afwisseling van het 18 de
eeuwse landschap. Bijzonder goed weergegeven is het Stappersven
dat toen nog één geheel vormde met wat we nu het Drielingenven
noemen (vroeger Klein Moerken).
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Die kaart hebben we te danken aan de keizer-koster Jozef II, die zich
met alles en nog wat bemoeide, vandaar zijn bijnaam “koster”. Het
moet hem nogal duidelijk gestoord hebben dat onze noordergrens
met Nederland zo grillig was. Hij gaf opdracht aan 2 landmeters om
die grens nauwkeurig op te meten en verbeteringen en rechttrekken
van de grens voor te stellen door grondruil. Oorlogen beschikten er
anders: het Oostenrijks keizerlijk viel uiteen en we werden citoyens
van het Franse keizerrijk.
Als we nu verder uitvergroten en vergelijken met een moderne
stafkaart uit 1984 dan krijgen we verrassend veel informatie over het
winterbed van de Stapper.

Stippellijn: de begrenzing van het Stappersven in 1984 met het Drielingenven.
Stapper is 100ha en Kleine Stapper is 30ha.
Deze kaart geeft zeer veel details weer: o.a. een relict van een oude dijkweg (rode
pijl). In die tijd vormden het Groot Stappersven en het huidige Drielingenven een
grote plas water.
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Kaart van Ferraris (Kabinetskaart van de Oostenrijkse
Nederlanden)
Een overzicht van al de 275 kaarten vind je in de digitale bibliotheek
belgica.kbr.be en je kan er zo het gewenste kaartblad vinden met het
Stappersven.

Oorspronkelijke schets van de kaart met Stappersven in twee delen, na de
grootschalige turfwinning.
De Nol als ontoegankelijk moeras in rechtstreekse verbinding met de turfvaart.
De Boterbergen als groot paraboolduin.

De Ferrariskaart geeft hier weinig details weer, maar die vonden we
des te meer op de kaart van de landmeters de Brou-van der Borch.
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1795-1814: Onder Franse invloed
In 1811 besluit Keizer Napoleon dat de Nederlanden een kadaster
moeten krijgen, maar zijn rijk was van korte duur. Tijdens de
Hollandse tijd (1815-1830) werd op het terrein alles verder
opgemeten. Maar dat vroeg enorm veel tijd om ook de kadastrale
leggers van al de eigenaars klaar te krijgen zodat het tot 15 mei 1834
duurde om de registers af te sluiten. En toen waren “de opstandige
zuidelijke provinciën” met de steun van het Franse leger al enkele
jaren onafhankelijk. Om een idee te geven wat een enorm werk dat
was, geven we enkele cijfers voor Esschen en Calmpthout; voor elk
perceel werd het kadastraal inkomen vastgelegd.
Esschen
tabellen
276
plans
26
percelen
4884
huizen
378
eigenaars
334
oppervlakte 6308 ha

Calmpthout
245
39
4328
384
374
4222 ha

Totaal
520
65
9212
762
708
10530ha

De kaart op het volgende blad geeft alle gedroomde info die we
maar wensen konden.
Alleen was de schaal 1/2500 (1cm voor 25m) zo groot voor beide
gemeenten dat het niet te doen is om dat weer te geven met details,
want als we het totaal even afronden naar 100km² en alle 65 plans
aan mekaar kleven dan krijgen we een kaart van 16m².
Vandaar dat ik in 2001 met het Hazagoed programma een deel van
Kalmthout perceel per perceel overtekende, een echt monnikenwerk
maar het resultaat mag gezien worden. Aan de westzijde van de
Stapper liep een oude weg naar Ossendrecht (zie pijl) en die is na de
brand van 2011 nog goed zichtbaar als verhoogde dijkweg.
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Het vierde kaartblad sectie B met het Stappersven op het land gemeten op 26
Julius 1823 door J. Deschepper, bewerkt met Hazagoed programma.

In het totaal gaat het hier om 200ha open water met restanten van
de turfwinning aan beide zijden van de turfvaart.
D754: veendery of torfgronden (4,37ha nu bebost)
A 568: torfland (11,94ha nu grotendeels moeras)
De kaart toont nog de waterrijkdom:
B489: Stappensven (61,125 ha met aan de oostzijde - wat heel goed
overeen komt met de oudste kaart uit 1694)
B490: de Kleine Stapper (15,38ha - nu drooggelegd door het graven
van de Venloop)
A497: het Kleyn Moerken (9,7ha - nu Drielingenven)
D569: het Nolsven (22,48ha)
D737: Rooiendamven (16,22ha)
D732: Voetbergsven (18,51ha)
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De visvijvers van de Greef (den band, de vijfhoek, de broek, de kous,
de schoen, den hoed en de molenvijver) werden allen reeds
drooggelegd voor 1850. Naaldbossen alleen aan de oostzijde, al de
rest open landschap met heide. In 1823 kocht graaf CharlesGuillaume de Mérode-Westerloo de vroegere eigendommen van de
abdij van Tongerloo en vanaf dan werd de Stapper privébezit.
19de eeuw - onafhankelijk België
Dankzij het kadaster kwam er voor elke gemeente in 1841 een atlas
der buurtwegen en die is nog steeds ter inzage op het gemeentehuis.
Intussen zijn sinds 2007 de 149 atlassen van de buurtwegen
provincie Antwerpen voor iedereen via het internet te raadplegen via
het geoloket en ook op www.geopunt.be.
Voor de omgeving Stappersven zijn er nog 4 zandwegen terug te
vinden op het terrein:
- buurtweg 4bis gaat van de Ster naar het sluisje (1700m)
- buurtweg 52 van het sluisje naar de Verbindingsstraat
(Wortelweggeske - 1000m)
- buurtweg 65 van het sluisje naar het boshuisje (662m)
- buurtweg 81 van het boshuisje naar de Huybergsebaan
(700m)
Op de kaart Vandermaelen (1846-1854) zijn deze buurtwegen ook
weergegeven maar zonder nummers.
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Massale aanplant van Grove den na 1850 en dat gebeurde om
verschillende redenen: snelle groei en als mijnhout zeer nuttig, want
het hout kraakt bij hoge spanning vandaar het gezegde “onze den
spreekt voor hij breekt”.
Dat had ook ingrijpende gevolgen voor het landschap, nl. het begin
van de drooglegging is af te lezen op de kaart: oud Rooyendamven
en Voetsbergsven aangeduid als Br (bruyère, heide)
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Verschillende vijvers zijn drooggelegd en opgeplant met s = sapin,
spar (hiermee bedoelde men waarschijnlijk den). Alleen de Kous was
nog open water.
Het landschap veranderde na 1850 drastisch met die massale
aanplant van Grove den en dat had door verdamping grote gevolgen
op de stijghoogte van de grondwaterstand. Bovendien werd toen ook
een uitgebreid netwerk van rabatten aangelegd rond Stapper en Nol,
kilometers lang en nu nog in actieve dienst bij hoog water.
Ontwateren en nog maar eens ontwateren dat was het streefdoel.
Als voorbeeld: de drooglegging van de Kleine Stapper
De atlas waterlopen 1877 (zie ook geoloket provincie Antwerpen)
geeft meer details weer van die drooglegging met het graven van de
Venloop dwars door de Kleine Stapper.
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20ste eeuw
In 1940 schreef D. Boen in Gedenkschriften:
“Het Stappersven bestaat eigenlijk niet meer; door het graven van
diepe beken of greppels is de gehele oppervlakte in weiden
aangelegd.”

Stafkaart 1928: drooglegging Stappersven met oude dijkweg (rode pijl) naar
Ossendrecht vanaf de Keetheuvel

Er restte toen slechts 8ha open water en de ganse oostzijde werd
ontgonnen als weiland. Langs de Verbindingsstraat lag zelfs een
akkerperceel, de rest was natte heide. De expansiedrift van de
landbouw was niet te stuiten: In 1926 was er een poging tot
ontwateren van het Stappersven voor de aanleg van weilanden en
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akkers. Enkele jaren later wisselde het ven van eigenaar en omdat die
liever een jachtgebied had, werden de weilanden terug onder water
gezet. Op een van de eilandjes werden ganzenroeren geïnstalleerd
om op eenden en ganzen te schieten.
De kaart hieronder toont een verrassende kijk op de waterrijkdom
vroeger en wat er allemaal drooggelegd werd.

De uiterste standen van de Stapper in 1789 toen 100ha groot en in 1928 amper
8ha.
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De geomorfologische kaart 1974 van M. Mijs toont een beter
overzicht van het reliëf en de relicten. Met cirkels zijn de 7
belangrijkste duikers voor de afwatering aangegeven. De verklaring
van deze punten kunt U in het volgende deel lezen.

De steilrand van Stapper en Klein Moerken (huidige Drielingenven)
geeft de begrenzing aan van de turfwinning.
Tot zover deel 1
overname toegestaan mits bronvermelding
René Peeters
13 februari 2015
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Dromen worden werkelijkheid
in de Nolse duinen en Stappersven
Ooit torenden de Nolse duinen trots uit boven het Kalmthouts kempenland.
Vandaag hebben aangeplante naaldbomen de unieke stuifduinen letterlijk
en figuurlijk in de schaduw gezet. Maar dankzij Helvex, het Europees LIFEproject, kan Natuurpunt de volgende vijf jaar grote herstelwerken
uitvoeren. Zo krijgen zeldzame plant- en diersoorten als de tapuit en de
gladde slang er levensbelangrijke nieuwe kansen.

Op antieke postkaarten uit het begin van de vorige eeuw is te zien
hoe de Nolse landduinen het landschap domineren. Rond die tijd is
Kalmthout een blanke zandbak met hier en daar een boom en
plukjes struikhei. Tussen 1910 en 1930 werden de duinen door de
toenmalige privé-eigenaars beplant met opbrengsthout: grove den
en Amerikaanse vogelkers. Die plantactie heeft het uitzicht van
vandaag erg bepaald.
Foto 1: Postkaart van de Nolse
duinen (1909)
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Het landschap ‘terug’ omvormen zal letterlijk heel wat voeten in de
aarde hebben. Het zal gepaard gaan met kapwerken, verwijderen
van de humuslaag en bestrijding van exotische soorten zoals de
Amerikaanse vogelkers. Maar toch willen we erover waken dat de
oude grillige bomen, de veteraanbomen en de oude knot- en
stoofeiken bewaard blijven, want die parels mogen niet verdwijnen.
Zodoende heeft Natuurpunt in 2014 een stagiair de opdracht
gegeven om alle ‘veteraanbomen’ in kaart te brengen. Het overgrote
deel van deze bomen zal gespaard blijven bij de kapwerken. Na het
plaggen zal een meer open duinlandschap ontstaan met aan de
randen een beboste heide. Doordat de oude veteraanbomen meer
licht en lucht krijgen, zullen ze zelfs nog prominenter in het
landschap aanwezig zijn. En door het kappen en plaggen zal de
bijzondere duinstructuur ook beter tot z’n recht komen. Na het
herstel zal een kleine kudde schapen het gebied begrazen en open
houden en zullen zo het landschap nog wat schilderachtiger maken.
De overgangen van nat naar droog zullen veel aandacht krijgen. We
denken hier in het bijzonder aan de overgang tussen de Nolse Duinen
en De Nol zelf. Maar ook de overgang tussen de Nolse Duinen en het
Stappersven. Vaak zijn het deze overgangen van nat naar droog waar
bijzondere planten zoals
klokjesgentiaan
en
beenbreek
voorkomen.
Niet enkel de droge delen
zullen aangepakt worden.
Ook natte heide zal in en
rond het Stappersven en
de Nolse Duinen hersteld
worden.

Foto 2: Beenbreek
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Goed geoefend
Het beheerteam van Natuurpunt heeft de laatste 5 jaar al wat
kleinschalige werken uitgevoerd in het gebied: maaien, plaggen,
natuurlijk bosherstel, exotenbeheer, …
Door nauwgezette monitoring hebben de vrijwilligers de schatten
van het gebied beter leren kennen. Hier zijn echte zeldzaamheden
ontdekt: het zandkroeskopje bijvoorbeeld, een nachtvlinder die nooit
eerder in België gezien werd. Daarnaast is dit gebied ook één van de
belangrijkste leefgebieden van de gladde slang, een Europees
beschermde soort die het erg slecht doet in Vlaanderen. Door de
herstelwerken scheppen we een corridor van verbonden natuur. Op
die manier wordt het leefgebied van de (niet-giftige en ongevaarlijke)
slang robuuster en krijgt de kwetsbare populatie betere
overlevingskansen.
Foto 3: Met haar lengte van 60
à 75 cm oogt de gladde slang
best indrukwekkend. Maar voor
de mens is de soort niet
gevaarlijk.
(© Marcel Bex)

Natuur voor iedereen
Zoveel natuurpracht, daar moeten bezoekers van kunnen genieten.
Het gebied zal opengesteld en omsloten worden met een nieuw
wandelnetwerk. Daarnaast komen er ook ruiterpaden. Een
uitkijktoren en kijkwand zullen het Stappersven overzichtelijker
maken om ‘vogels’ te spotten. Maar het blijft natuurlijk een
kwetsbaar gebied: vooral in het broedseizoen vind je hier
grondbroeders als de nachtzwaluw en boomleeuwerik. We zullen dus
een goede balans moeten vinden tussen recreatie en natuur. Dat
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betekent dat recreatie kan, maar dat we de bezoekers zullen vragen
om op de paden te blijven.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de werkzaamheden in het
gebied, bezoek dan de website van het Grenspark.
http://www.grensparkzk.be/life-project-helvex-2014-2019
Hier vind je alle informatie over de voortgang van het project.
Ignace Ledegen
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Broedgeval van een sperwer in de Hofstraat
Een van onze leden kon in zijn tuin een broedgeval van een sperwer
opvolgen. Een kort verslag van zijn waarnemingen kun je hieronder lezen.

De Sperwer – middelgrote roofvogel, mannetje opvallend kleiner
(ongeveer de helft) van het vrouwtje – beiden hebben een zeer
elegante vlucht – extra dunne en lange poten met vlijmscherpe
klauwen om hun prooien te grijpen – het mannetje heeft zowat de
breedte van een merel, maar is met zijn langere start wel iets groter.
Het mannetje broedt niet en brengt tijdens het broeden 4 tot 5 maal
daags een prooi aan voor zijn wijfje. Komt hij tijdens de broedperiode
om het leven, dan stopt het wijfje met broeden en is het legsel
verloren. Het mannetje komt ‘kekkend’ aanvliegen; het wijfje verlaat
de nest en vliegt hem tegemoet, ze klauwt de prooi uit de poten of
neemt ze over nadat hij ze heeft laten vallen of zelfs op een tak heeft
neergelegd. Het vrouwtje begint, nadat ze zich op een tak zet, waar
ze de omgeving kan afspeuren, de prooi uit een te trekken en ze op
te peuzelen. De vogel schuurt zijn bek tegen een ruwe dennentak en
knijpt geregeld een schorsdeeltje af en vliegt ermee terug naar de
nest. De dennenschors dient om de nestkom te maken en te
verstevigen. Gedurende de hele broedperiode en zelfs tot de jongen
uitvlogen, bleef het vrouwtje schorsdeeltjes naar de nestplaats
brengen. Ik vind geregeld haar kalkwitte uitwerpselen, soms eens
een braakballetje. Ze is helemaal niet schuw terwijl ze voor het
terugkeren naar de nest een schijnaanval uitvoert naar een duif,
kauw of ekster; dat in tegenstelling tot het mannetje.
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In april waren de prooien voornamelijk holenduif en merel. In mei
schakelden het broedpaar over op kleine zangvogels, zoals zwartkop
en tjiftjaf.
De twee jongen zitten aanvankelijk op de nestrand. Het mannetje
komt meerdere malen met een prooi aanvliegen. Een
vrouwtjesmerel wordt geplukt. Op 25 juni zitten de jongen al op de
takken van de nestboom. Beide ouders kwamen die dag gelijktijdig
met een prooi aanvliegen. Het vrouwtje met een bosmuis, het
mannetje met een zangvogeltje. Zij liet een eerder klagend geluid
horen, niet het gewone kek-kek-kek. Het mannetje bleef enkele
malen, al roepend, in haar buurt aanvliegen. Toen hij blijkbaar
merkte dat ze haar eigen prooi aan het oppeuzelen was, vloog hijzelf
naar de nestrand om daar de voedselvoorraad te vergroten.
Op 28 juni stond een jonge blauwe reiger in de top van de 16 meter
hoge Himalayaceder. Onder hem observeerde het sperwerwijfje de
omgeving. Klaarblijkelijk aanzag ze deze grote watervogel als
mogelijke predator van haar jongen en wilde ze het gedrag van de
reiger volgen. In de buurt van de nestplaats is de zang van de vogels
fel afgenomen. Af en toe nog een fluittoon van een zwartkop, tjiftjaf,
winterkoning of roodborst op verdere afstand. Ze zijn duidelijk
schichtiger en laten zich minder zien. Zanglijsters, heggemussen en
alle mezensoorten, zelfs holenduiven vermijden liever elke
confrontatie en laten zich helemaal niet meer zien. Eksters, gaaien,
kraaien en kauwen vliegen nog rond en schreeuwen in hoofdzaak
vanaf de randen van het bosperceel. Enkel het slaan van de vink en
het gekoer van de houtduif zijn nog goed hoorbaar.
De prooien van het sperwerpaar bestaan voor minstens 50% uit
muizen. Ik denk hierbij aan een zin uit een heel oud schoolliedje “…
en de sperwer liet het muisje los en het vluchtte weer naar het
kluizenaarsbos …”. Het gegeven op Wikipedia dat de prooien voor
minstens 80% uit zangvogels bestaan, gaat duidelijk niet op voor dit
broedpaar. Vanaf het moment de jongen ‘takkelingen’ waren, ging
zeker het wijfje op zoek naar grotere prooien zoals merels, duiven en
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Turkse tortel. Ook een kleine bonte specht werd niet versmaad. Dat
bleek uit de vondst van een afgeklauwde vleugel met slagpennen en
een stuk schedel met de bek.
Op 28 juni klommen de jongen in de loop van de dag steeds hoger in
de boom. Op 1 juli ving het wijfje een grotere prooi, peuzelde deze
gedeeltelijk op (op de grond) en vloog dan met een halve borst en
vleugel naar de jongen op de boomtak. Meestal houdt ze ’s morgens
toezicht op het bosperceel en speurt ze de omgeving af met haar 2
jongen in de onmiddellijke buurt. Tijdens de prooivluchten van beide
ouders alarmeren de aanwezige merels langer; ze zijn voortdurend
op hun hoede.
De volgende dagen zag ik de jongen vliegoefeningen maken met de
oudervogels die met een prooi kwamen aanvliegen; er dan mee van
boomtop tot boomtop doorvlogen … van lager naar hoger … en
omgekeerd. Aarzelende vleugelslagen bij de jongen. Af en toe laten
de oudervogels de prooi los; maar die wordt nog niet altijd door de
juvenielen opgepakt.
Ik vond ook een dode gierzwaluw onder de nestboom; leek niet
geklauwd maar had toch een lichte kwetsuur aan één der vleugels.
Wellicht een achtergelaten prooi die toch een klap kreeg tijdens het
slaan. Het ging duidelijk om een adulte vogel.
Ik heb dit broedgeval zeer duidelijk kunnen opvolgen. Beide jonge
vogels hebben het nest verlaten en zijn op weg om volwassen vogels
te worden.
Raf Francken
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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
© René Peeters
dinsdag gesloten
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Wintervoer
Tussen 13 januari en 7 februari heb ik kort na zonsopgang 15 keer,
gedurende een half uurtje in de gaten gehouden wat er op de
voederplaats te zien was. Die voederplaats was drievoudig: een
vaststaande tuintafel met roestig rond blad, een schommelend
overkapt voedertafeltje opgehangen aan een wasdraad en ten derde
de grond onder en rond beide, een grond in beton. Het uitgestrooid
voer bestond uit brood- en kaassnippers.
Vijf soorten waren vaste gast. Alfabetisch: heggemus, koolmees,
merel, pimpelmees en roodborst. Van de heggemus en de koolmees
waren er hoogstens 3 tezelfdertijd aanwezig; ik schat het totaal
aantal verschillende vogels van die soorten op 4. Merels waren er
twee: 1 effen bruine jonge vogel en 1 geelgebekte man in vroegelenteornaat. Ook pimpel en roodborst waren hoogstens met twee
terzelfdertijd aanwezig. De roodborsten waren herkenbaar: een met
grote diep uitgesneden borstvlek, een met een grijs golfje onderaan
het rood. De pimpels kon ik niet uiteen houden, mogelijks waren er
te oordelen aan de aan- en afvliegrichtingen over de hele periode
drie of vier verschillende.
Alle soorten, op merel na, waren elke dag binnen de minuut na
voeren aan de dis. Ik was de deur maar net uit met voer of daar
klonken de signaaltjes van de koolmees al. Of van de merel of de
heggemus. En de roodborst zat al op de draad vlakbij.
Samen legden ze 698 bezoeken af, dit is gemiddeld 93 per uur
waarvan 20 voor koolmees, 17 voor pimpel, 18 roodborst, 11 merel
en 16 heggemus.
De verblijftijd op de voederplaats lag heel anders verdeeld.
Heggemus en merel waren de lange-tijd kampioenen. De jonge merel
bleef soms tot 10 minuten per bezoek rondhangen op de grond
afgewisseld met korte maar schrokkerige bezoeken aan de tafel. De
heggemussen hipten ijverig pikkend rond of zaten tussendoor een
tijdje roerloos te kijken. Tot 40 seconden op de tafel en tot 3 minuten
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op de grond. Kool- en pimpelmees daarentegen pikten meestal
vluchtig iets weg om steviger brokken verder in struik of boom uiteen
te hakken en binnen te spelen. Op de voedertafel bleef een koolmees
soms enkele seconden pikken, meestal minder dan 5 seconden, 1
keer op de 181 voedertafelbezoeken 40 seconden lang. Eveneens op
de voedertafel werd 6 keer een pimpel genoteerd die tussen 10 en 20
seconden aanwezig was. Opmerkelijk ging die dan net als de
langblijvende koolmees tussen het pikken door een tijdje aan de rand
van het tafeltje hangen. Als om te tonen ´hier ben ík, kom maar af als
ge durft´. De overkapte voedertafel genoot bij koolmees en
pimpelmees de voorkeur. Van de bezoeken koolmees waren er 80%
aan die voedertafel, 20% aan de tafel en 1 op de grond: voor de
pimpel was dat respectievelijk 78%, 22%, en 1. De roodborsten
verdeelden hun bezoeken met 48% aan de voedertafel, 41 % aan de
tafel en 10% op de grond. Merels brachten 71% van hun bezoeken
aan de grond, 29% aan de tafel; ze kwamen nooit op de overdekte
voedertafel. Heggemussen waren in 55% van de gevallen op de grond
te vinden, in 43% op de tafel en in 2% op de voedertafel.
Regelmatig werd een vogel verjaagd door een andere. Het aankomen
vliegen zelf was soms voldoende om een eter te laten wegschrikken.
Een pimpel vloog weg bij aankomst van een koolmees maar verjoeg
een ogenblik later zelf diezelfde koolmees. Toch leken mijn pimpels
over het algemeen bedeesder dan koolmezen en roodborst. Zo
maakte een pimpel meerdere keren midden de vlucht naar de
voedertafel fladderend vlakbij rechtsomkeer wanneer hij merkte dat
de bak bezet was door koolmees of roodborst. Tegen 10 keer
pimpelmees-maakt-plaats-voor-koolmees noteerde ik 1 keer
koolmees-maakt-plaats-voor-pimpelmees.
Vooral de roodborst met de golf was een ´baasje´. Hij verjoeg
geregeld heggemus, pimpel en koolmees van voedertafel en tafel,
soms van de een naar de ander jagend. Ook zijn al-rode soortgenoot
was geen partij voor hem.
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Van de heggemussen deelden drie met elkaar vredevol de grond.
Maar later waren er alvast twee die elkaar niet konden luchten.
Eentje met een wittere wenkbrauw speelde hier de baas.
Dé heerser van het terrein was de bruine merel. De zwarte toonde
zich slechts kortstondig en enkel tot de bruine aan kwam vliegen.
Ook alle andere vogels ruimden in dat geval baan. Dreiggedrag was
daarbij niet nodig; volumeoverwicht was blijkbaar voldoende. Eind
februari was deze vogel nog steeds ongeschakeerd bruin zonder
vlekken; wellicht toch een mannetje in wording.
Tot daar mijn wintervoederwedervaren. Op naar de lente. Geen
twijfel dat die komt: de houtduif roeboeboe-ut sedert 2 februari en
de koolmees spande toen haar eerste zaag; de Turkse tortel
rekóekoet sedert 7 februari bij -2 graad; de eerste roodborstzang
dateert van 8 februari; de boomklever liet zich horen op 10 februari;
de eerste heldere zanglijster klonk op 19 februari en de eerste volle
vinkenslag op 24 februari; op 26 februari sloot uitgebreide
heggemussenzang de voorlopige rij.
Koen Verschoore

Natuur in de haven
Zelf werk ik bij een niet nader genoemd chemisch bedrijf in de Antwerpse
haven. Verbaasde reacties alom van wie daar nog nooit geweest is. Want
wat doet iemand met een hart voor de natuur bij zo'n havengigant?

Maar wist je dat onze collega's van de buitenbegroening elk jaar
opnieuw een berg zand creëren die woonruimte biedt aan een
heleboel oeverzwaluwen, die elders steeds moeilijker een plekje naar
hun gading vinden? En wat te denken van de zwart-witte
scholeksters met hun opvallende oranje stelten, die elk jaar hun nest
bouwen op het dak van de brandweerkazerne? De keien die ze er
aantreffen zijn perfecte camouflage voor hun gespikkelde eieren en
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de gazons er rond blijken een onuitputtelijke bron van pieren om hun
jongen groot te brengen.
Bij ons op site tref je de oudste hazen aan die je ooit zag. Ze genieten
er van mals gras en een schietverbod dat de veiligheid van zowel de
bedrijven als de hazen garandeert. :-) In putje winter geniet je dan
weer van vluchten wulpen die de havengazons aandoen op zoek naar
voedsel in het nooit besneeuwde landschap. Zo creëren de
ondergrondse stoomleidingen een winterreservaat voor vogels
allerhande die met hun snavel in de grond boren op zoek naar hun
favoriete hapjes. De hoge torens trekken dan weer roofvogels aan en
menig maal wordt voor de aanvang van onderhouds- of bouwwerken
gewacht tot zo'n broedsel uitvliegt. Moet er toch ontruimd worden,
dan gaan de eieren of jongen naar de vogelopvang om hun kansen
om op te groeien en terug uitgezet te worden, te maximaliseren.
Soms zit de natuur ook in een klein hoekje. Aan de poort nestelen
jaarlijks pimpelmezen in de openingen van de badgelezers. De
jongen zijn dan vaak zo gewend aan mensen dat ze bij hun eerste
vlieglessen landen op onze collega toezichters, die met plezier een
oogje in het zeil houden.
Ik vergeet wellicht nog her en der één en ander, maar feit is dat mijn
werkgever de natuur een warm hart toedraagt, heel wat dieren en
planten een woonplaats biedt en Natuurpunt-activiteiten in het
Groot Buitenschoor sponsort.
Liesbeth Baeteman
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Brandhout te koop
In het kader van natuurherstelwerken in de Nolse duinen, moet de
ondergroei van Amerikaanse vogelkers verwijderd worden. Dit
gebeurt grotendeels door een aannemer. Maar op de goed
bereikbare plekken kan dit gebeuren door Natuurpuntleden die
interesse hebben in brandhout.
Concreet zijn er in de Nolse Duinen een aantal brandhoutloten
aangeduid waar alle Amerikaanse vogelkersen moeten verwijderd
worden. De kleine exemplaren moeten uitgetrokken worden en in
ruil daarvoor mag het brandhout geoogst worden. De vraagprijs is 50
euro voor 10 stere.
Meer info:
Cel Van Hooydonck

De Graanhalm
Berkendreef 3
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.52.62

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal
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Het is altijd afwachten welke vogelsoorten onze regio bezoeken om te
overwinteren en in welke aantallen ze dit doen. Deze winter zullen we ons
vooral de sneeuwval van december herinneren. Verder was het een vrij
zachte, maar zeer natte winter. Er werden een aantal leuke waarnemingen
verricht. Zo bezochten een aantal ganzensoorten deze winter de
Noorderkempen in grote getalen en waren ook de Kleine Zwanen weer
aanwezig. Dit en nog veel meer kan je lezen in onderstaand overzicht.

In het weilandcomplex van De Maatjes/Wezelse Heide werden bijna
dagelijks Grote Zilverreigers (Ardea alba) opgemerkt met een max.
van 6 exn. Ook langs de Kleine Aa in Essen werden vogels opgemerkt.
Merkwaardig was de waarneming van een Lepelaar (Platalea
leucorodia) die van 20 tot 22 december aanwezig was in De Maatjes.
Deze soort wordt wel eens opgemerkt in de regio in de lente of de
zomer, maar winterwaarnemingen zijn heel bijzonder.
Kleine Zwanen (Cygnus bewickii) verbleven nog heel de winter in de
Wezelse Heide. De aantallen liepen eind januari op tot bijna 200 exn.
Daarna namen de aantallen terug af, de laatste exn. werden
waargenomen op 22 febr. Op 6 dec. foerageerde een juveniele
Wilde Zwaan (Cygnus cygnus) bij het Stappersven. In de Wezelse
Heide waren op 8 febr. 3 adulte exn. aanwezig.
Toendrarietganzen (Anser serrirostris) waren deze winter goed
vertegenwoordigd in de regio. In de Wezelse Heide en de Maatjes
waren zeer geregeld groepen aanwezig met een max. van 1250 exn.
Leuk waren enkele Kleine Rietganzen (Anser brachyrhynchus) die
geregeld aanwezig waren tussen 27 jan. en half febr. Kolgans (Anser
albifrons) was ook goed vertegenwoordigd deze winter. De grootste
aantallen werden geteld in febr. Toen pleisterden er in de Maatjes en
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Wezelse Heide niet minder dan 3500 exn. Ook in de Steertse Heide in
de Kalmthoutse Heide verbleef een groep van verschillende
honderden exn. Grauwe Gans (Anser anser) was deze winter
eveneens in grote getalen aanwezig. In de Maatjes verbleven max.
850 exn. Leuk was de melding van een Rotgans (Branta bernicla) die
op 17 en 18 jan. tussen de Kolganzen zat in de Maatjes. Een ander ex.
zat op 13 en 14 febr. in de Wezelse Heide.
Smienten (Anas penopele) waren hoofdzakelijk op het Stappersven
te zien, daar verbleef de hele winter een groep van max. 120 exn.
Krakeend (Anas strepera) was aanwezig op diverse waterrijke
gebieden in de regio, maar maximaal in groepen tot max. 20 exn.
Wintertaling (Anas crecca) was te zien in de Maatjes en de
Kalmthoutse Heide. Er werden geen heel grote groepen
waargenomen. Pijlstaart (Anas acuta) was een wintergast in kleine
aantallen. De meeste waarnemingen gebeurden op het Stappersven,
maar ook op de Biezenkuilen en in de Maatjes werden exn.
waargenomen. Slobeenden (Anas clypetea) werden in kleine
groepjes waargenomen, net zoals bij de andere eendensoorten
trouwens, werden de meeste waarnemingen verricht op het
Stappersven. Groepjes Tafeleenden (Aythya ferina) verbleven
uitsluitend op het Stappersven. Brilduikers (Bucephala clangula)
werden het meeste waargenomen op het Stappersven en op de
Putse Moer. Op dit laatste ven werden max. 19 exn. geteld.
Opmerkelijk waren de meldingen van Bruine Kiekendieven (Circus
aeruginosus). Op 12 januari vloog een ex. rond in de Maatjes en op
27 jan. was een ex. aanwezig op het Groot Schietveld. Enkele Blauwe
Kiekendieven (Circus aeruginosus) overwinterden in het De
Maatjes/Wezelse Heide en in de heidegebieden van de regio. Het
enige Smelleken (Falco columbarius) verbleef op 22 jan. in de
Kalmthoutse Heide. Slechtvalk (Falco perigrinus) werd zeer
regelmatig gemeld in een aantal heidegebieden en weilanden in de
regio.
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Kleine groepjes Patrijzen (Perdix perdix) waren aanwezig in het
weilandcomplex van De Maatjes/Wezelse Heide en op Essen-Hoek.
Leuk was een Kraanvogel (Grus grus) die op 22 febr. opvloog in de
Steertse Heide in de Kalmthoutse Heide. Enkele Goudplevieren
(Pluvialis apricaria) zaten eind febr. in de Wezelse Heide. Over
Wuustwezel-Centrum vloog op 28 febr. een groep van 80 exn. Het
enige Bokje (Lymnocryptes minimus) voor deze periode werd op 11
febr. opgestoten in de Kalmthoutse Heide.
De eerste Zwartkopmeeuwen (Ichthyaetus melanocephalus) werden
waargenomen op 27 febr.
In feb. weerklonk de roep van een Oehoe (Bubo bubo) in
Wuustwezel. Deze soort wordt de laatste jaren wel meer opgemerkt
in de Noorderkempen.
Vanaf half febr. verschenen de eerste Boomleeuweriken (Lullula
arborea) in hun broedgebieden. Opmerkelijk was een
winterwaarneming van Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros).
Op 25 jan. was een zingend ex. aanwezig in Kalmthout. In jan.
werden ook enkele Tjiftjaffen ( Phylloscopus collybita) opgemerkt.
Op het Klein en Groot Schietveld riepen enkele Matkoppen (Poecile
montanus). Deze mezensoort de laatste jaren gaat op heel wat
plaatsen achteruit. Overwinterende Waterpiepers (Anthus
spinoletta) waren waar te nemen op het Groot Schietveld en in de
Kalmthoutse Heide. Traditioneel overwinterden er weer enkele
Klapeksters (Lanius excubitor) in de heidegebieden van de regio.
Kruisbekken (Loxia curvirostra) werden waargenomen op diverse
plaatsen. Een groep van 31 ex. was in dec. aanwezig in een
dennenbos langs de Hoofdbaanwatering in de Wezelse Heide.
Appelvinken (Coccothraustes coccothraustes) werden deze winter op
enkele plaatsen gemeld
Een volledig overzicht op www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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Een van de zeldzaamste zoogdieren herontdekt
op tafelbergen van The Lost World
Een team van wetenschappers uit Brazilië en België heeft één van de
zeldzaamste zoogdieren op aarde herontdekt, de Roraima-muis. Podoxymys
roraimae komt alleen voor op de tepui’s of tafelbergen in het noorden van
Zuid-Amerika. Het DNA van dit diertje wijst op oude verwantschappen met
andere muizensoorten die zich hoofdzakelijk op het verafgelegen
Braziliaanse plateau hebben verspreid in plaats van in de Andes of in de
aangrenzende laaglanden van de Amazone.

Tepui’s zijn kolossale zandstenen tafelbergen in de hooglanden van
Guyana. Ze vormen een van de opmerkelijkste landschappen ter
wereld. Majestueus torenen ze uit boven de savanne en de tropische
wouden in het zuiden van Venezuela, West- en Centraal-Guyana en
het noorden van Brazilië. Dit indrukwekkende landschap inspireert
schrijvers en filmmakers al meer dan een eeuw: van Sir Arthur Conan
Doyle met zijn roman The Lost World (1912) tot Disney-Pixar met de
film Up (2009). Allemaal laten ze ons kennismaken met lang vergeten
diersoorten zoals dinosauriërs of reusachtige vogels die op de
afgelegen en ontoegankelijke toppen van de tafelbergen leven.
Herpetoloog Philippe Kok, postdoctoraal onderzoeker van het
Amphibian Evolution Lab van de Vrije Universiteit Brussel en
onderzoeker van het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen, herontdekte de muis in november 2009 op
de top van de Wei Assipu-tepui (2.216 meter hoog) in de regio
Cuyuni-Mazaruni (Guyana) dicht bij de Braziliaanse grens. Kok was
eigenlijk op expeditie om kikkers en hagedissen te zoeken, maar
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vond de muis, die in de buurt van zijn kampplaats rondsnuffelde. “Ik
exploreer deze regio al meer dan tien jaar en heb honderden
gewervelde diersoorten gecatalogeerd, maar dit was de eerste en
enige keer dat ik deze muis zag”, vertelt Kok. Yuri Leite, professor
aan de Universidade Federal do Espírito Santo in het zuidoosten van
Brazilië, hoorde het verhaal van Koks veldassistent. De beschrijving
van het muisje – klein, korte staart, kleine oortjes en langgerekte
klauwen – deed hem meteen beseffen dat het hier om een
bijzondere vondst ging.
De Roraima-muis behoort niet alleen tot de zeldzaamste dieren ter
wereld, er zijn ook weinig zoogdieren met een dergelijke beperkte
geografische verspreiding. Van de muis werden tot nu toe slechts
zes exemplaren gevonden (in 1927 en in 1989) en die leefden
allemaal op de top van dezelfde tepui, de Roraima-berg op de grens
van Guyana, Venezuela en Brazilië. Kok vond niet alleen het zevende
specimen van Podoxymys roraimae – en nam er de eerste foto van –,
hij ontdekte ook een tweede plaats waar het diertje voorkomt,
namelijk de Wei Assipu-tepui op de grens tussen Guyana en Brazilië.
Leite nam contact op met Kok en wees hem op het belang van zijn
ontdekking en op de biogeografische implicaties van verder
onderzoek naar de evolutionaire roots van het diertje.
De dichtste verwant van Podoxymys roraimae was tot voor deze
ontdekking nog onbekend, waardoor wetenschappers de plaats van
het diertje in de levensboom niet kenden. .“Alsof je een enig kind
aantreft op de tepui’s zonder te weten wie zijn naaste familie is of
waar die woont”, verklaart Leite.
Om de evolutionaire bijzonderheden van dit zeldzame dier na te
gaan, werkten Leite en Kok samen met Marcelo Weksler, hoogleraar
zoölogie aan de Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ze
analyseerden voor het eerst het DNA van de Roraima-muis en
vergeleken het met dat van andere Zuid-Amerikaanse muizen en
ratten. Thalpomys en Necromys blijken de nauwste verwanten, twee
taxa die in open vegetaties leven, vooral in de Cerrado op het
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Braziliaanse Plateau. ‘Het is verrassend dat de nauwste verwant van
een kleine muis die alleen op twee geïsoleerde tafelbergen
rondkruipt, in een gebied leeft dat duizenden kilometers
daarvandaan ligt’, zegt Philippe Kok.
De bevindingen spreken de huidige modellen tegen over hoe de
fauna van de tafelbergen evolueerden. Wetenschappers dachten
altijd dat de kleine zoogdieren op die tafelbergen afstamden van
soorten uit de Andes, ofwel van dieren uit de onmiddellijke
omgeving van de tafelbergen. De verbinding tussen het Guyaanse
Plateau en het Brazilaanse Plateau – het nieuwe scenario dat Kok
en collega’s suggereren – is minstens 2,47 miljoen jaar oud, wijzen
de genetische analyses uit.
Hoe de tepuis van Guyana en het Braziliaanse Plateau verbonden
waren in het laat-plioceen moet nog verder onderzocht worden.
‘Misschien was er een ecologische corridor tussen de twee, en/of
werd de verspreiding van hun voorouders plots ‘gesplitst’ door
geologische of klimatologische gebeurtenissen', suggereert Kok.
De paper “Evolutionary affinities of the ‘Lost World’ mouse suggest a
late Pliocene connection between the Guiana and Brazilian shields”
door Leite, Kok, and Weksler is beschikbaar op de website van Journal
of Biogeography:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jbi.12461/abstract
Contact:
Dr. Philippe Kok (Engels en Frans)
bereikbaar op pjrkok@gmail.com en http://www.philippekok.com
Dr. Marcelo Weksler: marcelo.weksler@gmail.com
Dr. Yuri Leite: yuri_leite@yahoo.com en +55 27 99275-0511
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Luchtfoto van de Wei Assipu-tepui waar de muis werd gevonden.
Op de achtergrond de Roraima. (Foto: Philippe Kok)

Roraima-muis (Podoxymys roraimae). (Foto: Philippe Kok)
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Nieuwe monsterdinosaurus ontdekt
In de Verenigde Staten is een gigantische
vleesetende dinosaurus-soort ontdekt.
Het gaat om de Siats meekerorum. Het
beest kreeg een naam naar een
mensenetend
monster
uit
een
indianenlegende.

Dinosaurus Siats meekerorum
© IMAGEGLOBE

In de Verenigde Staten is een nieuwe vleesetende dinosaurussoort
ontdekt. Het dier leefde tijdens het Boven-Krijt en is een van de drie
grootste soorten die ooit in Noord-Amerika werden ontdekt. Dat
maakten paleontologen vrijdag in het tijdschrift Nature
Communications bekend.
De "Siats meekerorum", een naam die refereert aan het mensenetende monster uit een indianenlegende, is slechts de tweede
dinosaurus uit de Carcharodontosaurus-familie, gigantische
vleesetende dinosaurussen, die in Noord-Amerika werd gevonden.
De
eerste
Noord-Amerikaanse
Carcharodontosaurus,
Acrocanthosaurus atokensis werd in 1950 ontdekt.
Het skelet van de Siats, beschreven door Lindsey Zanno (museum
voor natuurwetenschappen van North Carolina) en Peter Makovicky
(Field Museum in Chicago), is dat van een exemplaar van meer dan 9
meter groot en 4 ton zwaar. Toch is het gigantische skelet dat van
een jong dier. De onderzoekers schatten dat een volwassen dier
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ongeveer zo groot kan worden als een Acrocanthosaurus. De twee
soorten blijven daarmee qua grootte achter de Tyrannosaurus rex,
die tot negen ton kon wegen.
Volgens de onderzoekers heerste de Siats tijdens het Boven-Krijt
(tussen de 100 en 66 miljoen jaar geleden) over het gebied dat
vandaag de staat Utah is. Tot nu toe was nog niet geweten wie het
voornaamste roofdier uit die periode was in Noord-Amerika. Tijdens
de periode van de Siats was het landschap groen en werd het bevolkt
door herbivoren, schildpadden, krokodillen en andere roofdieren
zoals de eerste tyrannosaurussen.
"De Carcharodontosaurussen hebben langer geregeerd in NoordAmerika dan we hadden verwacht", verklaarde Lindsey Zanno. Meer
nog, de Siats overbrugt een lacune van meer dan 30 miljoen jaar in
het fossielenregister, een periode waarin de rol van belangrijkste
roofdier van de Carcharodontosaurus in het Onder-Krijt werd
overgenomen door de tyrannosaurus aan het einde van het Krijt.
Siats zou er zo voor kunnen gezorgd hebben dat de kleine
tyrannosaurussen zich niet als koning van de voedselketen konden
vestigen. Pas toen de Siats verdween, kon de Tyrannosaurus
evolueren tot een enorm roofdier.
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Natuurpunt Noorderkempen
Werkingsgebied: Essen & Kalmthout
Lid worden
Lidgeld voor het hele gezin: €27 per jaar te storten op
rekeningnummer BE17 2300 0442 3321 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
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