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Ik moet dit nummer jammer genoeg met een zeer trieste mededeling
openen. Op 3 juni 2015 overleed Dirk Symens, voormalig bestuurslid,
medewerker van onze afdeling en Natuur.oriolus en één van de
beste ornithologen uit Vlaanderen. Dirk is veel te vroeg van ons
heengegaan. We willen hier in de allereerste plaats onze oprechte
deelneming aan de familie en vrienden kenbaar maken. We zullen
Dirk missen; niet alleen zijn uitgebreide vogelkennis maar zeker ook
de interessante en boeiende gesprekken, zijn inzet voor de natuur en
zijn grote liefde voor het Groot Schietveld. Dirk was natuurliefhebber
in hart en nieren en deelde zijn passie met veel plezier met anderen.
En zo is het voorjaar, voor je het beseft, voorbij en staat de zomer
voor de deur. Een zomer waarin we het programma vooral
toespitsen op beheerwerken in het gebied Stappersven én onze
Nachtvlindernachten. De afgelopen jaren vonden heel wat
natuurliefhebbers hun weg naar beide activiteiten … voorlopig geen
enkele reden dus om het over een andere boeg te gooien. De
avondbeheerwerken kunnen, naast de fysische inspanning, ook
enkele mooie natuurwaarnemingen opleveren. De zoektochten naar
nachtvlinders blijven een succes en voor de 20ste Nachtvlindernacht
hopen we een pop-up-Nachtvlindernacht te organiseren … de
deelnemers kunnen enkel deelnemen als ze enkele dagen op
voorhand contact opnemen … we zijn op zoek naar een leuke
locatie. Misschien scherpt dat de nieuwsgierigheid wat aan.
Trouwens, wat verrassing in het natuurbeleven mag, toch?
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En van een verrassing gesproken. Begin mei meldde Hedwig Lauriks
ons, dat ze omwille van haar drukke agenda, nog weinig tijd kan
vrijmaken voor Natuurpunt Noorderkempen; ze neemt dus ontslag
uit het bestuur. De overige bestuursleden kunnen begrip opbrengen
voor haar beslissing en wensen haar te danken voor de jarenlange
belangeloze inzet voor onze afdeling én voor de plaatselijke natuur.
Dit houdt natuurlijk in dat we dringend op zoek zijn naar (minstens)
één nieuw bestuurslid. Wij zijn allemaal drukbezette vrijwilligers met
een hart voor natuur en milieu … en enkele handjes meer kan een
groot verschil maken voor de goede werking van onze afdeling. Voel
je het kriebelen, voel je je aangesproken en heb je zin om een taak
op te nemen en deel uit te maken van het bestuur, neem dan contact
op met onze secretaris Kristof Vlietinck. Zijn gegevens zijn elders te
vinden in dit nummer.
In deze “De Korhaan” kun je trouwens een aantal knappe artikels
terugvinden. Vanuit het tijdschrift van het Brabants Landschap
mochten we een schitterende bijdrage overnemen i.v.m. “Water”.
Trouwens, wie in Essen of Kalmthout woont kan gerust lid worden
van deze natuurvereniging. Voor de prijs moet je het niet laten en
heel wat van hun prachtige natuurgebieden liggen vlakbij … over de
grens. Een beetje reclame maken voor een zustervereniging mag wel.
Verder brengen we het tweede deel van de “Historisch-geografische
verkenning rond de Stapper”. Ook de Paddenstoelcursus wordt
voorgesteld. Snel inschrijven hiervoor is de boodschap, want de
eerste inschrijvingen zijn al geboekt.
Je merkt het. Redenen genoeg om dit ledennummer van A tot Z uit te
pluizen én deel te nemen aan de activiteiten. Rest me enkel nog
iedereen een prachtige zomer toe te wensen, veel mooie
belevenissen én knappe natuurwaarnemingen … elders of thuis.
Joris Pinseel
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Dirk Symens (29 juni 1957 - 3 juni 2015)
Dirk
was
een
gedreven
natuurliefhebber en vogelkijker. Het
Groot Schietveld was zijn terrein bij
uitstek. Van eind augustus tot
november stond hij vele dagen te
observeren en noteren op de
trektelpost. In de loop der jaren zijn
heel wat waarnemers met hem mee
komen tellen en staken daarbij heel wat kennis op. Dirk wilde meer
dan kijken, hij wilde iets realiseren, zaken in kaart brengen, dingen
overzichtelijk maken, andere vogelkijkers motiveren en stimuleren
om hetzelfde te doen. In het veld werd dan ook alles minutieus
genoteerd, of het nu bij de trektellingen op Trektelpost Groot
Schietveld was, bij broedvogeltellingen of winterse tellingen van
ganzen. In de Noorderkempen zijn immers vaak grote aantallen
meeuwen en ganzen te zien. Dirk volgde hun verspreiding en
aantallen op de voet en had nog heel wat plannen rond het
uitwerken van publicaties.
Hoe actief Dirk ook was in het veld, het hield daar niet bij op. Vanaf
de start in 1988 van de Vlaamse seizoenoverzichten heeft hij zich op
een onnavolgbare manier van de taak gekweten om dit project te
trekken. Avond na avond was Dirk bezig met het verzamelen en
verwerken van gegevens van heel Vlaanderen. Die seizoensoverzichten werden gepubliceerd in Oriolus/Natuur.oriolus. Een hele
klus om telkens al die gegevens minutieus bijeen te sprokkelen, zeker
in het pre-digitale tijdperk. Steeds was Dirk op zoek naar manieren
om de gegevens nog overzichtelijker en fraaier te presenteren.
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Kaderteksten om opvallende gebeurtenissen beter te duiden,
grafieken, overzichtskaartjes, enz.. Dirk wist ook anderen te
enthousiasmeren en in te schakelen. Zo stelde hij een uitgelezen
team van medewerkers samen, die elk een onderdeel voor hun
rekening namen. Op 22 jaar tijd leverde Dirk zo niet minder dan 86
seizoenoverzichten af, goed voor 1.012 blz! Een huzarenstuk, dat
enkel mogelijk was dankzij zijn werklust, precisie en enthousiasme,
maar ook zijn ornithologische kennis én vooral zijn
doorzettingsvermogen. Op de Belgische Vogeldag mocht hij dan ook
een welverdiende Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen.
De laatste jaren was Dirk ondanks zijn wankele gezondheid nog
steeds actief. Op het Groot Schietveld wisten ook dagvlinders,
libellen, orchideeën, enz. hem te boeien. Dirk had nog allerlei
plannen. Artikels over de evolutie van ganzen en zwanen in de
Noorderkempen zaten in de pijplijn.
Maar bovenal was Dirk een rustig en beminnelijk iemand, steeds
opgewekt en bereid om anderen te helpen. Dirk was niet alleen voor
vogelkijkend Vlaanderen een bezieler, een trekker, maar ook in onze
plaatselijke afdeling was hij heel actief. Als jonge vogelliefhebber al
was hij tussen 1983 en 1986 bestuurslid van de toenmalige
Wielewaalafdeling “Noorderkempen”. Omwille van gezondheidsredenen moest hij vroegtijdig ontslag nemen. Voor “De Korhaan”
maakte hij tussen 1983 en 1993 vier keer per jaar een overzicht van
de vogelwaarnemingen. De voordracht over zijn reis naar Zuidelijk
Afrika was een topavond. Zijn kennis over ‘Ganzen’ resulteerde in
een druk bijgewoonde “Ganzencursus”. Op onze jaarlijkse
ledenavond was hij een trouwe gast. Met hem had je telkens een
interessant gesprek; een fijne babbel. Kortom, we verliezen met Dirk
een gepassioneerd natuurliefhebber, ornitholoog én vriend.
Ons medeleven gaat uit naar al wie Dirk nabij was en in het bijzonder
zijn broer Peter. Mede in naam van Natuurpunt wensen we hen heel
veel sterkte toe.
Koen Leysen (Natuurpunt) & Joris Pinseel (Natuurpunt Noorderkempen)
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27 juni 2015

22u00

Determinatieavond

einde
1u30

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

We proberen een zicht te krijgen op de aanwezige soorten in deze
tuin in een woonwijk. De Withoefse Heide en het bomenrijk kerkhof
van Heide liggen in de buurt. Misschien zijn er wel leuke soorten te
zien. Bij mooi weer is succes verzekerd!
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.
@

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

4 juli 2015

9u00

Beheerwerken

einde
15u30

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

Op een unieke locatie, de vochtige oever van het Stappersven, gaan
we pijpenstrootje maaien en op hopen leggen zodat de dophei en
het heideblauwtje alle kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen.
@

Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)
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8 juli 2015

19u00

Beheerwerken

einde
21u00

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

Na een stresserende werkdag kun je je volledig ontspannen en
uitleven met het uittrekken en verwijderen van de exoot
Amerikaanse vogelkers in het bos aan “De Ster”.
@

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

10 juli 2015

22u00

Determinatieavond

einde
1u30

18de Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Vossenboslaan 13, Essen-Heikant

We proberen een zicht te krijgen op de aanwezige soorten in deze
tuin in een woonwijk, grenzend aan het Sportpark en Domein
Hemelrijk. Misschien krijgen we hier wel enkele leuke soorten te
zien. Bij mooi weer is succes verzekerd!
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.
@

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

26 juli 2015

10u00

Infostand

einde
17u00

Karrenmuseum
“Zomerfeest”
Terreinen van het Karrenmuseum
Moerkantsebaan 52, Essen-Heikant

Vandaag vindt het Zomerfeest op het terrein van het Karrenmuseum
plaats. Tussen 10 en 18u gaan de poorten open voor bezoekers en
kunnen kinderen zich inschrijven voor een rommelmarkt; er staat
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een zomerbar met terras en muziek en handelaars komen op een
soort ‘jaarmarktje’ hun groenten/fruit/… aanbieden. Natuurpunt
Noorderkempen maakt promotie voor haar werking. Iedereen is
welkom. Ook helpende handen …

1 augustus 2015

9u00

Beheerwerken

einde
15u30

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

Op een unieke locatie, de vochtige oever van het Stappersven, gaan
we pijpenstrootje maaien en op hopen leggen zodat de dophei en
het heideblauwtje alle kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen.
@

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

1 augustus 2015
2 augustus 2015

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

© Groot dikkopje - Joris Pinseel – 2014
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7 augustus 2015

22u00

Determinatieavond

einde
1u30

19de Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Spurrieveld 15, Essen-Wildert

We proberen een zicht te krijgen op de aanwezige soorten in deze
landelijk gelegen tuin. Landbouwgebied, een bio-groentenbedrijf en
enkele bosjes bevinden zich in de buurt. Bij mooi weer is succes
verzekerd!
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.
@

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

21 augustus 2015

21u45

Determinatieavond

einde
1u30

20ste Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Pop-up-Nachtvlindernacht

De 20ste Nachtvlindernacht organiseren we op een nog onbekende
plek. Wie wenst deel te nemen, neemt de week vooraf contact op.
Benieuwd wat er in die tuin voorkomt? Eerst mailen!
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.
@

Info: Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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5 september 2015

9u00

Beheerwerken

einde
15u30

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

Na de maaibeheerdagen beginnen we terug aan het verwijderen van
de exoot Amerikaanse vogelkers. De struik staat dan nog in blad in
is duidelijk te herkennen. 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 (igor.vandamme@skynet.be)

11 september 2015

19u30

Natuurwandeling

einde
22u30

Wildertse Duintjes
“Vleermuizenissen”
Parking Wildertse Duintjes
Naast de viaduct van Essen-Wildert

Onder de deskundige leiding van vleermuizenkenner Filip Borms en
luisterend naar leuke vleermuizenanekdotes, stappen we de
Wildertse Duintjes af om te ontdekken welke soorten er voorkomen.
@

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

26 september 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.
@

Info: Wim De Bock (wimmekedebock@telenet.be)
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3 oktober 2015

9u00

Beheerwerken

einde
15u30

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

Met de hulp van de geocachers, tijdens hun jaarlijkse “cito-event”,
werken we in een stukje uniek vochtig heidegebied. We gaan verder
met het openstellen van het dopheide-biotoop door het verwijderen
van opschiet grove den. We gaan ook plaggen om verjonging van
dophei te krijgen waar ‘het heideblauwtje’, een zeldzaam
dagvlindertje, van kan profiteren. Zoals altijd is er voor ’s middags
warme soep voorzien. Veel handen maken licht werk.
Gelieve de conservator te verwittigen van uw komst.
@

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

3 oktober 2015

7u30

Vogelstudie

einde
16u00

Kalmthoutse Heide
“EuroBirdWatch”
Trektelpost Muggepiske
Verbindingsstraat, Kalmthout

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

Info: Herman Jacobs (herman.jacobs@telenet.be)
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4 oktober 2015

10u00

Natuurwandeling

einde
12u30

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

Ook in het najaar valt er nog heel wat te beleven in het beekdal van
de Kleine Aa. Nu op de meeste plaatsen de maïs is geoogst, kunnen
we weer ver kijken. Op de velden zelf is misschien wel een
interessante plant of vogel te zien. Aan U om het te komen
ontdekken.
Meebrengen: verrekijker en aangepaste kledij.
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 1 oktober 2015


Inlichtingen en gids: Joris Pinseel (03/667.57.97)

15 oktober 2015

20u00

Week van het Bos
Voordracht

einde
22u30

Voordracht
“De Ardennen”
NEC De Vroente,
Putsesteenweg 129, Kalmthout

David ‘Billy’ Herman neemt ons mee naar de Ardennen. Zijn
voordracht gaat over de verschillende bosbiotopen en welke fauna
en flora je er nog kunt vinden. Waar in de Ardennen kun je nog
‘oerbos’ tegenkomen en welke soorten vind je in die biotopen? Of
welke soorten vind je in de monotone sparrenaanplant en welke
invloed heeft bosexploitatie op deze soorten?
Een interessante avond. En je zal de streek, tijdens je volgend bezoek
aan de Ardennen, zeker met andere ogen zien.
@

Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)
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18 oktober 2015

13u30

Week van het Bos
Landschapstocht

einde
16u30



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

Info en gids: René Peeters (03/297.42.82)

7 november 2015

9u00

Beheerwerken

einde
15u30

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

Verwijderen van Amerikaanse vogelkers staat vandaag op het
programma. Of misschien zijn er andere plannen!
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 (igor.vandamme@skynet.be)
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“De Korhaan” digitaal
Wie “De Korhaan” digitaal als PDF wenst te ontvangen stuurt een
mailtje naar redactie@noorderkempen.be.
Het bestuur

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
vanhooydonkcel@gmail.com
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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 gevorderden
Tijdens deze paddenstoelencursussen richten we ons uitsluitend tot
de personen met een gevorderde kennis van schimmels en
zwammen. De cursus bestaat uit 4 praktijklessen in open lucht 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”.
Info: joris.pinseel@fulladsl.be

12 september 2015 14u00 Paddenstoelencursus - les 1
Wildertse Duintjes - Bergenven
17u00 Parkeren viaduct Essen-Wildert
19 september 2015 14u00 Paddenstoelencursus - les 2
Horendonkse Bossen - Benegobos
Leegtestraat x Wezellaan
17u00 Essen-Horendonk
24 oktober 2015 14u00 Paddenstoelencursus - les 3
Kalmthoutse Heide
17u00 Putsesteenweg 129 - Kalmthout
31 oktober 2015 14u00 Paddenstoelencursus – les 4
Boshuisje en omgeving
Nolsebaan X Huybergsebaan
17u00 Essen-Wildert
De Korhaan nr. 3 / juli 2015
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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!

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”.
Info: joris.pinseel@fulladsl.be

17 september 2015 19u30 Paddenstoelencursus - les 1
22u30
24 september 2015 19u30
Theorie: De Vroente 22u30
24 oktober 2015 9u30

Putsesteenweg 129 – Kalmthout
Paddenstoelencursus - les 2
Putsesteenweg 129 - Kalmthout
Paddenstoelencursus - les 3
Kalmthoutse Heide – De Vroente
Praktijkles 12u30 Putsesteenweg 129 - Kalmthout
31 oktober 2015 9u30 Paddenstoelencursus – les 4
Wildertse Duintjes
Praktijkles 12u30 Parkeren viaduct Essen-Wildert
Theorie: De Vroente
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De lintworm
Verleden week vond ik tussen een stapel erfenissen een boekje
waarvan ge vast en zeker nog nooit gehoord hebt. Het heeft een
vaalgele ruw aanvoelende kaft. Het is uitgegeven als Verhandeling
290 van de Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, jaargang
XXX door N.V. Standaard-Boekhandel – Brussel in 1931. Het was niet
goedkoop, vanaf nummer 278 kosten de nog voorradige boekjes 2,50
fr. staat achterin vermeld, een verdubbeling van de prijs van eerdere
nummers. En dun, niet meer dan 52 pagina´s klein formaat. Auteur is
E.H. Leo Senden, specialist in Wiskunde en Scheikunde en de titel is
´Het ontstaan van het leven´.
Zo ken ik mijn vader, altijd op zoek naar levenskennis die de
Wortegemse lagere-schooljeugd op hoger zedelijk- en kennisvlak
moest trachten te tillen. Wat dat met natuur te maken heeft? Alles.
Natuur is leven, of niet soms? En altijd verrassend, als uit het niets
verschijnend steeds hernieuwd leven. Dat maakt ge zelf toch ook elke
lente mee?
Dit jaar was het op de Grote Horendonk trouwens niet mis. Op 6 april
zat de witte kwik weer op het dak van de schuur. Op 20 april waren
dat er twee. Gisteren, 21 mei, rent er een van de nok van het dak
lijnrecht naar beneden met een superdikke groene rups in de bek en
verdwijnt onder de overstekende dakrand. ´t Zal wel een zij geweest
zijn, want wat later zit ze op de nok haar verfomfaaide verenpak
ijverig glad te strijken. Midden de linkervleugel blijft nog één
dekveertje weerspannig rechtop staan. Vandaag 22 mei, lijkt dat
poetsen en strijken wonderwel gelukt. Met een bek vol langlijvige
zwarte vliegen zit een echte schoonheid op de nok. Of is dat nu het
mannetje? ´t Is anders lang geleden. Wat vliegt de tijd. Vijf jaar lang
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heb ik hier geen kwik gezien. ´t Is wel tien jaar geleden dat hij hier
nog broedde. Op dezelfde plaats, dat wel.
Dit jaar was het niet mis. Neem nu die berijpt-blauwe
breedscheenjuffer. Op 18 mei was hij er - het was een hij - samen met
een azuurjuffer en dat tussen gras en netels op een plaats waar in de
buurt, behalve tijdens een bui, geen water te bekennen valt. Op 22
mei was hij er nog, traag zeilend tussen de hoge grassen of rustend
op een netelblad en, mits het heel langzaam gebeurde, goed
benaderbaar tot op dertig centimeter maar eens dichter
wegschietend met een startsnelheid te hoog om met het oog te
kunnen volgen.
Het was niet mis. Neem nu dat geaderd witje op 25 maart dat op 9
april een vrouwtje oranjetipje bleek; op 30 april en nog op 21 mei
vloog dan weer een mannetje rondjes in de moestuin. Of die
distelvlinder op 18 mei op de bieslookbloemen, klein en een beetje
verfomfaaid. Niet dat het de eerste was dit jaar: op 24 april zat er al
één te zonnen in de Steertse Heide.
Ze zijn er niet en dan zijn ze er plots. Dat is nu net waar dat boekje
´Het ontstaan van het leven´ over gaat. Het begint aldus: ´Twee feiten
staan thans onloochenbaar vast: ten eerste dat er op den wereldbol,
dien wij bewonen, niet altijd levende wezens bestaan hebben; een
tweede, van proefondervindelijken aard, dat het voor het oogenblik
hier krioelt van levende wezens, groote en kleine, die én land, én zee,
én luchtruim bevolken.´
Volgt het onloochenbaar bewijs. ´Om de jaren 1847-1857 toen Van
Beneden, onbekend in zijn laboratorium van Leuven, proef na proef
nam, die hem nadien zijn wereldberoemdheid moesten verwerven,
was de gedachtengang, zoowel in de hoogere als in de lagere sferen
heelemaal anders dan ten huidigen dage. Dat ratten en muizen
ontkiemden uit vuil lijnwaad, dat de verrotting van bepaalde
houtsoorten vlinders en vogels baarde, dàt vond men wel al te simpel
en te kras om waar te zijn....´
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Maar wormen in de darmen van vissen en honden, dat was wat
anders. En dan bewijst Van Beneden dat ook de lintworm, niet enkel
´den gewonen lintworm´ maar ook ´den hakeloozen
menschenlintworm´, niet zomaar ontstaat en trekt zelfs naar Parijs
om VALENCIENNES, oud medewerker van den Franschen geleerde
CUVIER met een proef met windhonden te overtuigen. In een
voetnoot meldt Senden ´In de wereldtentoonstelling van Antwerpen
(1930) prijkte, in het Engels paviljoen, een menschenlintworm (t.
solium) van 12 meter lang.´ In een andere ´Eigenaardig mag het wel
heeten, dat men doorgaans, noch in de werken handelend over de
zelfontkieming, noch in boeken – die er anders prat op gaan naar
schrijvers te verwijzen – den naam van Van Beneden ontmoet.... Is het
misschien omdat hij geloovig Katholiek en Vlaming was?´
Een boekje om eens goed om te lachen? Om eens over na te denken
ook. Al is het maar eventjes. Over de uitgestrektheid van de natuur
en de beperktheid en vluchtigheid van onze wetenschappelijke
natuurkennis bijvoorbeeld.
Koen Verschoore

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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‘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. René
Peeters ondernam in deel 1 een reis in de tijd om een beeld te scheppen van
het Stappersven in vroegere tijden. In dit tweede deel komen een aantal
recente bevindingen aan bod.

20ste eeuw
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 steilrand van
Stapper en Klein
Moerken geeft de
begrenzing aan van
de turfwinning.
Ook de afvoer van
de Stapper (duiker
5) aan het Sluisje is
diep ingegraven in
deze zandrug.
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Bart Styl stagiair grenspark 21-1-2011 bij het opmeten van de Venloop waar deze
ingegraven is in de duinenrug (1,65m diep en stroomopwaarts duiker Kromme Dreef (duiker
6))

Ella Eggermont, eerste jaarstudente Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen, draait de stuw
open omdat het winterpeil (19,81m) is overschreden.

Het waterpeil van de Stapper kon na 1960 geregeld worden met een
stuw. Door 3 stuwen langs de Verbindingsstraat (aan duiker 1, 2 en 3
vanaf 1971) kunnen we het water tegenhouden of doen afvloeien in
de winter. Elke winter gaat dit gepaard met een modderstroom van
drijvende modderklompen door overwoekering van de oevers met
russen. Bovendien is het erg moeilijk om in te schatten wanneer en
hoeveel we gaan opendraaien.
Jos Jacobs, die een mini weerlabo heeft in zijn tuin, noteert de
neerslagpieken van meer dan 10 liter per m². Dat zijn er zowat 15 tot
20 per jaar en dat zal er niet op beteren door de wereldwijde
extreme plensbuien en stormen. Zo belandde januari 2015 in de top
10 van de natste maanden sinds de opmetingen van het KMI te
Ukkel. Bovendien is ook de sponswerking van de heide drastisch
verminderd door de grote brand in 2011, die een dikke laag humus in
as legde, met als gevolg: een snellere instroom van neerslagwater.
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En er is nog wat: na de dood van juffrouw Carlier in 2007 is de
voormalige eigendom van Graaf de Merode verdeeld en loopt er een
prikkeldraad dwars door de Boterbergen.
En daarmee kunnen we het Wildven niet meer als waterreservoir
gebruiken.
Het hele verhaal van de verdeling van de erfenis, rijk dankzij de olie,
is bewaard gebleven voor de volgende generaties:
Meer hierover is te vinden in:
- De Spycker, 2009 (G. Van den Broeck),
- BN/DESTEM van 9 okt. 2009
- DE MORGEN van 7 nov. 2009 (De roof van de eeuw is gelezen
en goedgekeurd)
Verder ook een artikel van Philip Peeters (De Spycker, 2011)
“Wildven, the secret Garden of J.Wirtz”
De Stapper te hoog en de Nol te droog
Na 1970 ontstond een paniekreactie tegen de uitdroging en daling
van het waterpeil en dit als gevolg van de waterwinning noord van
de Nol. Het peil van het Stappersven werd drastisch verhoogd door
het plaatsen van 3 stuwen. Langs de Verbindingsstraat werd ook het
Drielingenven één plas water zoals het ooit was rond 1823. De
houtkant aan de oostzijde van de Stapper werd gekapt en volledig
onder water gezet en het ven had terug een oppervlakte van 40ha
met een peil van 19,81m TAW.
21ste eeuw
De lage waterstand in augustus-september 2013 (meer dan 1 m
onder het normale peil) geeft een inzicht in de vroegere situatie
voor 1970, toen een lager peil werd aangehouden.
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Foto naar het zuiden gericht. Marco
Van Baar, hydroloog op een oude
zanddam in de Stapper, op de rand van
de vroegere houtkant.

Op de achtergrond rechts
zijn
enkele
eilandjes
middenin
de
Stapper
zichtbaar;
moeilijk
te
bereiken
vanwege
een
modderlaag tot aan de
knieën. De dennen werden eerst gekapt en de stobben bleven staan;
links op de foto te zien.
Het toeval en kansrekening
Als gebeurtenissen verschillende keren samenvallen, is dat dan
toevallig of zit daar iets meer achter? Is geen enkel feit toeval of is
alles chaos? Hoe groot is de kans dat zoiets nog meer gebeurd?
Iedereen heeft wel eens onverwachte ontmoetingen die je leven een
andere wending geven. Is er een onweerstaanbare drang om het
toeval te laten plaatsvinden? Is dat het noodlot of is er dat het niet?
We zullen maar even stoppen met die hersenkronkels en laat ons
eens kijken naar de dagelijkse dingen. We leven nu in een landje
waar het alle dagen kan regenen en … hoe groot is de kans dat de
verwachte regen er komt? Daar hangt het tenslotte van af of we
kunnen inschatten hoeveel de Stapper stijgt of daalt. En is daar een
regelmaat in vinden of kunnen we dat berekenen?
Om dat zichtbaar te maken hebben we gedurende 10 jaar de
fluctuaties aan het sluisje opgemeten vanaf 28 april 2005 (24 maal
per jaar). Als we dan al die gegevens rangschikken van hoog naar laag
(en niet volgens datum) dan bekomen we een fraaie S-vormige curve
(een duurlijn). Bovendien hebben we ook de trendlijn toegevoegd
om na te gaan of onze opmetingen geen al te grote afwijkingen
vertonen t.a.v. het wiskundig model (dus toch maar rekenen!).
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Wat kunnen we daar op aflezen?
De normale oppervlakte van de Stapper is 40ha en die toestand werd
gedurende 210 dagen per jaar bereikt met een peil van 19,81 m
TAW, d.w.z. 42 cm onder de dekzerk. Dit is trouwens het
overstromingspeil naar de Venloop. Als het peil nog 10 cm stijgt dan
wordt de Stapper 42ha maar dat peil wordt slechts 75 dagen per jaar
bereikt of overschreden.
Tijdens een zeer droge periode kan de Stapper inkrimpen tot 25ha en
minder als het peil 30 cm daalt tot 19,51 m en dat kan nog lager.
Gedurende 35 dagen wordt dat peil zelfs niet bereikt. Zijn zulke
schommelingen gewenst?
Het beheerteam besliste hierover om een winterpeil en een
zomerpeil aan te houden, anders krijgen we een plonsvijver voor
eenden. In de zomer mogen de oevers droogvallen, heel interessant
voor het slijk om allerlei steltlopers aan te trekken.
Bovendien mag het peil ook niet te hoog staan anders komt de
zuidrand te lang onder water en dat is slecht voor het Heideblauwtje,
dat afhangt van een speciale soort mieren die de poppen hiervan
beschermen.
Stappersven
2006-2012 met
een
fluctuatie
van 40 cm.
Opmetingen 2
maal per jaar en
het nulpunt links
is
het
peil
19,81m boven
zeespiegel met
het maaiveld op
20 m.
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Hieruit blijkt dat het peil van de Stapper 30 cm lager moet om onze
doelstellingen van vrije oevers te krijgen met behoud van een winter
en zomerpeil.
Ornitholoog Herman Voet aan de oevers van
het Stappersven.

Door de overheersende westenwinden werd veel organisch
materiaal neergezet op de
oostoever van de Stapper. De
oevers moeten hier vrijgemaakt
worden van russen en Pijpenstro
om slijkranden te laten ontstaan.
Het zijn vooral de steltlopers die in die slijkranden voedsel zoeken:
watersnip, oeverloper, witgatje, kemphaan, groenpootruiter,
bosruiter, tureluur, zwarte ruiter, kievit en wulpen komen soms ook
voor. Jos Jacobs is winter en zomer actief en is niet alleen een
ervaren ornitholoog. Zo keurt hij in de winter ook heel zorgvuldig de
dikte van het ijs. Op de volgende foto zijn duidelijk de krimpscheuren
te zien. Ik was er bij en het ijs kraakte weinig geruststellend.
Jos schreef hierover:
Deze namiddag ben ik op de Stapper
geweest om de dikte van het ijs te
meten. Ik heb een vijftal gaten geboord
(8mm) en het was overal rond de 13 cm
dik. Op de gescheurde plaatsen, vooral in
het noorden, is de ijslaag wel 15 cm. Dit
komt doordat het gescheurde ijs zakt
en er water komt en dan ook bevriest.
Maar ik vermoed dat bij de eerste dooi
deze scheuren snel terug open zijn en
daarom bijzonder gevaarlijk. Hier en
daar, vooral in de noorden, is al een
nieuwe scheur ontstaan.

De veiligste plaats om te schaatsen
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is het midden van het ven (ten zuiden van het grote eiland),
ten zuidoosten nabij de wandelweg en helemaal in het zuidwesten
achter de Keetheuvel. Op deze plaatsen zijn nagenoeg geen scheuren
te zien. Die winter is er dan ook ijshockey gespeeld op de westoever.
Zo komen we aan het einde van het lang verhaal over de Stapper:
een verlaten turfput, een vischwater, een ven met wisselende oevers
met zomer- en winterbed, een reservoir om water te sparen tegen
de droogte en de Nol op peil te houden, in de toekomst ook de
redding voor de Groote Meer in de winter als het water opgepompt
wordt naar onze noorderburen, als vogelparadijs en oevers met
verdwenen oeverkruidverbond, als schaatsparadijs voor jong en oud
met controle van onze ijsmeester er is zelfs ijshockey gespeeld langs
de westoever in de winter van 2012.
En …. this is a neverending story
Maar … dat is een verhaal voor een andere maal
overname toegestaan mits bronvermelding
René Peeters
13 februari 2015
Dode bomen aan de
oevers
van
het
Stappersven
© Liesbet Baeteman
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Stationsstraat 65
2910 Essen
Tel. 03/667.25.48

De Korhaan nr. 3 / juli 2015

Pagina 28

Water-Natuur
Water is zowel rivier als regen, nattigheid als narigheid, sneeuwpop als
ijspret. Water heeft twee gezichten, plezier en overlast. Van te weinig
verdrogen wij, teveel laat ons verdrinken. Het kan ons klam en kil maken,
maar verwarmd, stromend door de radiator of uit de douche, verschaft het
ons comfort. Wij koken ons voedsel erin en wassen onszelf en onze kleren
ermee. Maar het allerbelangrijkste is dat ons lichaam er voor 55 tot 60% uit
bestaat. De percentages kunnen verschillen maar een zeker ‘waterig gevoel’
delen wij overigens met alle andere levende wezens op aarde, groot of
klein, plant of dier. En vergeet onze belangrijkste gesprekstof ‘het weer’
niet: koud, warm, droog, nat, zonnig of bewolkt, alle weertypen hangen
samen met de aanwezigheid van water.

Om te begrijpen waarom juist water zo belangrijk is, moeten we de
vele eigenschappen ervan eens onder de loep nemen, informatie die
we op school al kregen. Bij scheikunde leerde je dat veel
verschillende stoffen zich met water kunnen verbinden of er in
oplossen en bij natuurkunde dat water veel energie nodig heeft om
warm te worden. En dus ook weer veel energie afstaat bij het
afkoelen. De massa water op aarde zorgt tijdens het draaien per
etmaal dat de zonzijde niet kookt en de schaduwkant niet diep
bevroren raakt. Zonder water zou het temperatuurverschil op aarde
honderden graden bedragen. Ook leerden we dat water bij verhitting
verdampt en damp bij afkoeling weer water wordt. Het resultaat
daarvan zien we in de koelte van de morgen, wanneer alles onder de
gecondenseerde waterdruppeltjes zit, een verschijnsel dat bekend
staat als dauw. Bij afkoelen krimpt water, wat stopt bij 4 °C, wanneer
het weer begint uit te zetten, iets wat geen andere stof hem nadoet.
Dat zet zich door wanneer het bij 0 °C bevriest en van vloeibaar vast
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wordt. Dat maakt dat een kilo ijs groter is dan een kilo water en ijs op
water drijft. Dat is leuk voor ons om op te schaatsen maar pas echt
belangrijk voor dieren en planten die in water leven. Want onder ijs
blijft een laag van ‘zwaar’ water bestaan van maar 4°C: warm genoeg
om te overleven en niet te bevriezen.
Het verteren van ons voedsel komt neer op het afbreken tot stukjes
die in ons bloed - vooral bestaande uit water - worden opgelost en
vervoerd naar de kleinste delen waaruit ons lichaam bestaat, de
cellen, die ook weer vooral uit water bestaan. Zonder water zou ons
voedsel dus nooit de plaats van bestemming bereiken. Zelfs de
zuurstof die wij inademen wordt eerst in onze longen opgelost in
water / bloed om dan pas getransporteerd te worden. De sapstroom
bij planten werkt niet anders. Aan de bodem onttrokken stoffen
worden opgelost en via de vaten naar de bladeren en bloemen
vervoerd. Bij vorst kan die sapstroom niet bewegen, vandaar dat de
groei van planten ’s winters stil ligt.
Juist omdat er zoveel van is, sta je niet snel stil bij het belang van
water. De aanwezigheid ervan ervaren we vooral bij hinder. Een wolk
die voor de zon schuift - net wanneer we lekker pauzeren - is
eigenlijk pure waterdamp. Wat snel duidelijk wordt wanneer die
damp afkoelt en als bui naar beneden komt. We mopperen en klagen
al snel, wat niet ophoudt wanneer het van de andere kant stopt met
regenen. Want langdurige droogte veroorzaakt weer ander
ongenoegen. Ondanks wat minpuntjes hangt alle leven af van water.
Daar mag wel eens wat meer bij worden stilgestaan.
Iedereen slaakt wel eens de verzuchting: ‘Kan die regen eindelijk
eens ophouden!’ Toch is het niet te hopen dat dat gebeurt. (Al zou
het wel eens vaker ’s nachts mogen vallen.) Al het water op onze
planeet is voortdurend in beweging. Op reis kun je zeggen. En die
reis zorgt ervoor dat wij op aarde kunnen leven.
Water aan de oppervlakte verdampt. Dat gebeurt niet enkel boven
zee, meren en rivieren doen net zo hard mee. En vergeet de
oppervlakte van alle bladeren niet. Biljoenen bladeren tezamen
De Korhaan nr. 3 / juli 2015

Pagina 30

produceren oneindig veel waterdamp. Deze damp pakt zich samen
tot wolken. Die transporteren het water met behulp van de wind ver
het land in. Wanneer ze afkoelen wordt waterdamp weer water en
begint het te regenen. Het gevallen water wordt deels door planten
en dieren gebruikt, deels begint het aan zijn terugreis naar de
oceaan. 500 van de 800 mm regen die jaarlijks in Brabant valt,
verdampt. De overige 300 mm - een laag van 30 cm over de hele
oppervlakte van de provincie - spoelt terug naar zee. Die waterafvoer
kan snel gaan via een kolkende rivier, maar ook duizenden jaren
duren als ondergrondse waterstroom. Het tempo wordt bepaald
door de grootte van de bodemdeeltjes, zand of klei in de bodem.
Tijdens die lange reis, feitelijk een kringloop, doet water hetzelfde als
in levende wezens. Het transporteert stoffen door er een verbinding
mee aan te gaan of ze op te lossen.
Bodemlagen verschillen qua doorlaatbaarheid en kunnen door
ondergrondse (‘tektonische’) krachten ook nog eens verwrongen
worden. Water wat daar op zijn reis tegenaan botst kan dan dieper
of juist naar de oppervlakte gedwongen worden. Komt het naar
boven dan is sprake van een bron of kwel. Waar oppervlaktewater
zijn weg niet kan vervolgen, ontstaat een ven. Zulk gestagneerd
water wordt langzaam zuurder en aantrekkelijk voor veenmossen.
Door hun (aan)groei ontstaat veen, zoals (vroeger) in de Peel of
dichter bij huis in de Kalmthoutse Heide en De Nol. Wanneer water
wel zijn weg naar zee kan vervolgen, ontstaat een beekje. Afhankelijk
van de bodemsamenstelling waar water doorheen sijpelt, treden
verschillen op. Zouten of metalen, kalk of meststoffen geven aan het
water van elke beek een eigen karakter met tot gevolg (zeer)
specifieke planten en dieren die dat nu nét nodig hebben. Of er leven
soorten die bepaalde stoffen verdragen wat andere niet kunnen.
Maar water dat op reis is door de bodem neemt niet alleen stoffen
op. Die kunnen ook weer een andere stof tegenkomen, daarmee
reageren en neerslaan. Op die manier verliest het reizende water
stoffen. Juist het aan opgeloste stoffen arme water wordt door
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drinkwaterbedrijven vanuit de diepte opgepompt. De smaak van zulk
water is immers veel beter dan van oppervlaktewater. Maar je moet
bedenken dat alles wat in het water terecht komt uiteindelijk in zee
belandt. Dat doet het al miljoenen jaren en dus moet het daar steeds
voller worden met al die stoffen. Gaat dat wel goed?
Bij verdamping laat water de opgeloste stoffen achter. Daardoor zijn
zeeën en oceanen zout geworden, een proces dat nog altijd
doorgaat. Maar de waterdamp hieruit begint telkens weer als schoon
water aan een nieuwe reis over de wereld. Dat is maar goed ook,
anders zou water misschien al lang ongeschikt zijn om te drinken.
Deze enorme operatie, ‘schoonmaak door verdamping’, betekent
natuurlijk niet dat wij daarom maar roekeloos met water kunnen
omspringen. Zolang wij zelf uit water bestaan blijft het oppassen.
Elke uiting van de natuur is een afspiegeling van de aan- dan wel
afwezigheid van water. Bij moerassen en aan de andere kant
woestijnen is dat voor een leek nog wel duidelijk. Bij een bruin
verdord land na langdurige droogte kan iedereen wel bedenken dat
er iets niet in de haak is. Toch is voor een goede inschatting van de
ernst van de situatie gedegen kennis nodig. Het valt bijvoorbeeld niet
makkelijk op wanneer een bepaald soort bloempje een jaar
overslaat. Bloeit ze de jaren daarop ook niet dan weet je misschien
niet eens meer dat ze er ooit stond. Elke bloem, paddenstoel, vlinder
of vogel heeft wel eens een slecht jaar. Of zoekt een andere plaats
op. De (tijdelijke) absentie kan je ontgaan. Totdat plotseling iemand
je vraagt of jij die bloem of vogel nog gezien hebt. Dan ga je terug in
gedachten en realiseer je je dat de laatste keer wel lang geleden was.
Iedereen met een beetje liefhebberij in natuur herkent zo’n situatie.
Veel van de stille achteruitgang in de natuur heeft te maken met de
manier waarop wij met ons water omgaan. De meeste van onze
activiteiten staan in relatie tot water! Een paar voorbeelden?
1 Door het bestraten van onze tuinen zakt steeds minder regenwater
in de bodem. Het loopt rechtstreeks naar het riool en vandaar via de
rivier naar zee. Dit bevordert verdroging. Ook alle mest- en gifstoffen
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die we in onze tuin gebruiken, komen vroeg of laat in het water
terecht. De rook uit onze schoorsteen en de uitlaatgassen van de
auto komen vroeg of laat opgelost in regen een keer naar beneden.
Dat geldt voor de industrie met een factor x.
2 Waar een groot deel van de oppervlakte door bebouwing en
bestrating is verhard, ontstaat ’s zomers behoefte aan extra water
voor burgers (drinkwater) en boeren (beregenen van de gewassen).
Het wordt opgepompt uit diepere lagen. Omdat dit water (zeer) oud
is, zijn de lagen sneller leeg gepompt dan aangevuld.
3 Voor een hogere productie en de bestrijding van ziektes gebruikt
de landbouw meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Maar
ook die komen, nog lang niet opgebruikt of uitgewerkt, in ons water
terecht. Het zal u allemaal wel bekend in de oren klinken en terug
naar de Middeleeuwen is geen optie. Maar de gevolgen ervan voor
de natuur en je portemonnee - de prijs van drinkwater daalt er niet
door - moet je je natuurlijk wel realiseren. Maar geen paniek, er valt
nog genoeg te redden.
Ondergrondse waterlagen kunnen soms boven elkaar liggen,
onderling gescheiden door een ondoordringbare tussenlaag.
Afhankelijk van de korrelgrootte van het segment, zand of klei,
vertonen ze verschillen in stroomsnelheid, die kunnen oplopen van 3
à 5 tot 10 à 20 meter per jaar. Dat klinkt misschien niet spectaculair,
maar doet ons wel beseffen hoe lang water onderweg kan zijn: over
een afstand van luttele kilometers honderden tot duizenden jaren.
Het is dit oude en trage water dat na het slaan van een put wordt
aangewend voor beregening. Bij een gift van 10 mm wordt per
hectare honderd m³ uit zo’n waterlaag onttrokken. De effecten
daarvan laten zich op termijn wel raden. En dan hebben vaak niet
één maar alle boeren in dezelfde periode behoefte aan water.
Van zuidoost naar noordwest, van de Belgische grens tot de Maas,
dat is van 40 naar 10 m +NAP, stromen ondergronds onnoemelijke
hoeveelheden water. Wij zien dat natuurlijk niet, maar omdat (diep)
grondwater en oppervlaktewater plaatselijk toch op verschillende
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manieren met elkaar in verbinding staan, worden we er toch
regelmatig mee geconfronteerd. Beken danken er hun ontstaan aan
en wanneer ze droogvallen in de zomer is er meer aan de hand dan
zomaar een paar weken geen regen. Omdat het al vele jaren
onderweg kan zijn, is kwelwater nauwelijks onderhevig aan een
droge of juist regenachtige periode. Valt kwel stil, dan moet de
oorzaak dus ernstig zijn. Dat kan grootschalige wateronttrekking zijn
of het doorboren van (normaal) ondoorlatende bodemlagen, zoals
de oerbank van een ven. Maar zelfs hele moerassen kunnen
droogvallen door ‘gerommel’ op grotere diepte. Het is dus zaak van
bodemlagen gedegen kennis op te bouwen vóór werken uit te
voeren met onomkeerbare schade.
Om het groeiseizoen te verlengen ijveren boeren zich om het land
droog te krijgen door het graven van greppels en sloten. Ook de
meeste beken zijn rechtgetrokken om sneller water af te voeren. Zo
snel dat tegenwoordig na een week met veel regen al dat water al
op de rivier is geloosd. Benedenstrooms kunnen er overstromingen
door optreden. Vroeger deed het water er, ondergronds en aan de
oppervlakte, veel langer over om zijn weg af te leggen. Dan bleef het
weliswaar wat langer nat, maar overstroomde het land niet
dramatisch. Een ander effect van de ‘verbeterde’ afvoer is dat ‘s
zomers geen water meer over is voor de gewassen. Dan komt
kunstmatige beregening in beeld.
Al deze ontwikkelingen zijn eigenlijk nog niet zo oud. Terwijl we ons
al eeuwen bezighouden met het bedijken van rivieren, vanaf ± 1200,
startte de kleinschalige regulering van waterlopen pas in de laatste
decennia van de negentiende eeuw, om pas na de Tweede
Wereldoorlog ‘serieus’ aangepakt te worden. Met het ‘nieuwe
denken’ rond 1950 werd technisch meer mogelijk en maakbaar. Zo
werden landinrichtingswerken, waaronder beeknormalisatie een
belangrijke plaats innam, grootschalig toegepast. Begin jaren ‘90 was
van de totale lengte aan beken in Nederland 96% ‘aangepakt’, door
mensenhand bepaald. Enkel het Merkske, de bovenloop van de
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Mark, ontsnapte aan kanalisatie omdat het de grens uitmaakt tussen
twee landen en dus besturen.
Om het tekort aan water het hoofd te bieden werd na de uitermate
droge zomer van ’76 het beregenen van landbouwgrond
geïntroduceerd. Iets waar we nu van af willen om de uitdrogende
werking ervan. En uitgedroogde gebieden kunnen bij hevige regenval
geen water bergen, wat leidt tot overstromingen. Dezelfde
aannemers die vroeger beken rechttrokken, zijn nu aan de bak om ze
weer te laten meanderen; of anders zijn het hun zonen wel. Ook het
dichtgooien van sloten, verwijderen van drainagepijpen en plaatsen
van stuwen helpt de afstroom van water te vertragen.
We waren ondertussen zo arrogant geworden dat we aan het
bouwen sloegen in de uiterwaarden, niet langer rekening houdend
met de nukken van de rivier. Met de techniek konden we toch alles
oplossen? Dit leidde in de jaren ´90 op diverse plaatsen in Nederland
tot gevaarlijke situaties, zoals rond Den Bosch. Gelukkig kwam men
op tijd tot inzicht en nu krijgt de rivier op steeds meer plaatsen de
ruimte om water te bergen. Hoewel wordt gesproken van ´nieuwe
natuur´ is het eigenlijk ´terug naar vroeger´, want uiterwaarden zijn
een oud beproefd systeem. Het gaat hier om het soort natuur dat
bestand is tegen elkaar snel opvolgende veranderingen, ´dynamiek´.
Daar komen inderdaad soorten op af die we al even kwijt waren,
zoals vissen die in ondiep en dus snel opwarmend water paaien,
denk aan karper en snoek. Die biotoop vonden ze eeuwen geleden al
in overstroomde uiterwaarden en nu weer. Ook kikkers doen het er
goed en daar komen weer andere dieren op af. Zoals de ooievaar,
een bewoner van open weids land met voldoende prooidieren.
Viseters als aalscholver en diverse soorten reigers vestigen weer
kolonies langs de rivieren. Binnen het bereik van de rivier slaan
(ooi)bossen op, vooral bestaande uit populieren en wilgen omdat ze
nattigheid verdragen. Om de doorvoer van water te garanderen
worden ze door vee begraasd. Ook de oorspronkelijke snoeier van dit
type bos heeft zijn oude plek weer ingenomen, de bever. De eerste
exemplaren werden geherintroduceerd, maar het koloniseren van
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de vele op de rivieren uitkomende beken doet hij op eigen kracht. En
ook de otter is aan een opmars bezig, zij het trager omdat het hier
niet om een knaag- maar roofdier gaat. Beide hebben hun comeback
vooral te danken aan de verbeterde waterkwaliteit. Hun biotoop is
altijd blijven bestaan, daaraan lag het niet. De bever was in de jaren
1830 uitgestorven door overbejaging, de otter in de jaren 1980 door
zware metalen en PCB’s in het water en dus zijn voedsel, wat hem
onvruchtbaar maakte. Enkele decennia na het verbod op deze
stoffen zien wij nu, geholpen door herintroductie, een voorzichtig
herstel. Het is hoopgevend dat we door gepaste maatregelen een
aantal van onze fouten kunnen herstellen, maar laten we er ons niet
door verblinden. Ten eerste zijn dergelijke projecten vaak kostbaar
en niet op te brengen voor honderden andere bedreigde soorten.
Bedenk dat behouden altijd vele malen goedkoper is dan
terugkrijgen wat verdwenen is. Voor dat eerste staat een goed
beheer garant. Het succes van enkele herstelprojecten weeg niet op
tegen de totale achteruitgang van onze natuur, die nog altijd
doorgaat. We moeten ons dus geen zand in de ogen laten strooien.
De een kan beter tegen waterverontreiniging dan de ander. De echte
‘watjes’ zijn doorgaans zeldzaam en verdwijnen het eerst. Het zijn
bijna per definitie soorten van kwetsbare biotopen als bronnen,
beken, hooilanden, natte heide en voedselarme moerassen en
logischerwijze eveneens kwetsbaar. Het is moeilijker - maar ook weer
niet ondoenlijk - om kennis op te bouwen over hun specifieke
biotoopeisen dan over die van ‘vulgaire’ soorten. Pitrus bijvoorbeeld
is een plant die overal opduikt waar grond of water verstoord is. Dat
het een algemene soort is zegt dus genoeg. Iedereen kan, ook als
amateur / liefhebber - je hoeft er geen professional voor te zijn eventuele achteruitgang in de gaten houden. Je hebt enkel
voldoende vingers nodig om te tellen, de uitkomst op te schrijven en
deze door te geven. Aantalsschommelingen hebben altijd een
oorzaak, bijvoorbeeld ontwatering of vervuiling. Ze zetten je op een
spoor dat uitnodigt tot volgen. Het belang van een website als
www.waarneming.nl of www.waarnemingen.be zit hem niet in het
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zien van een zeldzame dwaalgast, maar in het bijhouden van
‘gewone’ soorten. Wanneer die langzaam of plotseling minder
worden kun je aan de bel trekken.
Van bron tot beek
Waar kwel aan de oppervlakte treedt en dus een soort bron ontstaat
(denk ook aan het Engelse ‘well’), vind je dotterbloem. Waar kwel
sloten vult zien we al gauw waterviolier. In het beekje dat hieruit
ontstaat mogen we drijvende waterweegbree verwachten, en
daarboven eendagsvliegen, haften en de beekrombout, een libel.
Kabbelt ons beekje vrolijk verder door opgaande begroeiing, dan
stuit je op bronlibel en bosbeekjuffer. Is het stroomdal open dan
worden ze vervangen door weidebeekjuffer. De juffers zetten hun
eieren enkel af in schoon stromend water.

Watergentiaan – Kleine Aa – Essen
© Joris Pinseel – 2013

Weidebeekjuffer – Kleine Aa - Essen
© Joris Pinseel - 2013

Het maakt voor planten heel wat uit of de bodem uit zand, leem of
klei bestaat. Waterplanten als watergentiaan, krabbenscheer en
groot blaasjeskruid houden geen van alle van zand maar zoeken
veen- of kleibodems op. Dat geldt ook voor de vissen kleine en grote
modderkruiper. Dergelijke bodems hangen samen met stilstaand
water. Beken, die stromen, kennen een zandbodem, waar het
bermpje weer van houdt. Bodem en stroomsnelheid luisteren bij
vissen heel nauw. Van de stekelbaarzen zoekt de tiendoornige
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sloten op en de driedoornige beken. Bij beweging neemt water
zuurstof op. Stromend water is daardoor rijker aan zuurstof dan
stilstaand en hoe sneller de stroom, hoe meer zuurstof. Daarvan
houden vooral dieren die eigenlijk moeite hebben om onder water
adem te halen. Het is zelfs zo dat je aan de hand van de
stroomsnelheid - in meters per seconde - kunt voorspellen welke
soorten je kunt verwachten. Bij de geringste verandering in de
waterhuishouding zijn de gevoeligste soorten onmiddellijk
vertrokken. Door een versnelde afvoer en de instroom van
meststoffen verdween eind jaren ’70 de rivierdonderpad uit de
West-Brabantse beken, hij werd letterlijk weggespoeld. Pas na 40
jaar kon hij op een enkele plekje terugkeren. Zijn tegenhanger in
Oost-Brabant is de beekprik, die zich alleen wist te handhaven in de
Keersop. Ichtyologen kunnen hier hun hart ophalen met vlagzalm en
beekforel als andere indicatoren van (heel) schoon stromend water.
De oppervlaktespanning van water is de kracht die een druppel
zolang mogelijk heel houdt. Daarom kan water ook geel zien van
stuifmeel dat er op valt: het spul is te licht om door de waterspiegel
te zakken. Je kunt zelfs een muntje op het water laten drijven!
Insecten ontdekten dit al veel eerder. De vijverloper is een soort
wandelende tak op het water. Schaatsenrijders rennen met
rukkende bewegingen over het water en schrijvertjes draaien er
rondjes. Je hebt soorten die dit op stilstaand en andere die het op
stromend water doen. De enige die het op beekjes lukt, het liefst in
beschaduwde bossen, is de zeldzame beekloper. Bij verontreiniging
verandert de waterspanning en zakken al deze specialisten door het
ijs. De cent die op het water dreef - zie boven - zakt er prompt
doorheen wanneer je ook maar een druppeltje zeep in het water giet
(thuis proberen, niet in de vrije natuur). Zo’n munt overleeft het wel,
natuurlijke schepselen niet. Ze kunnen wel even onder water blijven,
maar moeten toch echt naar boven om adem te halen. Niet alleen
zeep maar veel meer stoffen hebben dit effect op water, met
verdrinking van insecten tot gevolg. Ontdek je geen enkel insect
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meer op het water, dan weet je dat de oppervlaktespanning niet
meer deugt. Onderwaterinsecten bespeur je uit de aard der zaak
moeilijker. Alleen als ze af en toe aan de oppervlakte komen om
lucht te ‘happen’. Kevers slaan het op onder hun schild, andere
insecten gebruiken een soort snorkel, zoals de waterschorpioenen.
Met de Maas heeft de provincie Noord-Brabant ook een groot
stromend water en met de Biesbosch zelfs een delta. Daar horen
vissen bij als winde, snoekbaars en zelfs de reusachtige meerval.
Wanneer de kwaliteit verder toeneemt krijgen zelfs zalm en forel
weer een kans.
Vennen zijn plassen water die soms gevoed worden door kwel maar
vaker louter door regenwater, dat van nature voedselarm en zuur is,
met aparte soorten planten en dieren tot gevolg. Venwitsnuitlibel en
Kempense heidelibel vliegen erboven, terwijl de heikikker een
opvallend amfibie is van dit zure milieu. En dan vooral in het vroege
voorjaar, soms al eind februari, wanneer de mannetjes gedurende
enkele dagen knalblauw kleuren, hun paarkleed. Deze soorten
worden van twee kanten bedreigd. Ten eerste door mest van vee dat
op het land wordt gebracht maar daar niet allemaal door wordt
opgenomen. Het overschot belandt eens in het water. Een ander
deel verdampt tot ammoniak en valt bij regen weer neer. De heide
vergrast erdoor en vennen verliezen hun zure karakter. Bij
grondwaterstandsdaling in een groter gebied zie je vennen vaak
droogvallen, een slechte zaak voor salamanders en kikkers die een
dunne huid hebben die absoluut vochtig moet blijven om te
overleven. Zij drogen met hun omgeving mee uit, verschrompelen
helemaal, net als hun larven. Volwassen insecten ontspringen de
dans door weg te vliegen, hun larven lukt dat niet. Vissen zijn
natuurlijk helemaal ten dode opgeschreven, maar voor vennen is dat
geen groot verlies, integendeel. Ze zijn er door toedoen van de mens
beland en vergrijpen zich aan amfibieënbroed.
Planten die gewoon zijn aan een natte groeiplaats regelen hun
verdamping slecht. Omdat die bij verdroging van de omgeving in het
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normale tempo doorgaat verdorren ze snel, de zeldzaamste het
eerst, zoals zonnedauw, moeraswolfsklauw en moeraskartelblad.
Met de klokjesgentiaan verdwijnt ook het vlindertje dat er zijn eitjes
op legt, het gentiaanblauwtje. Wat wij nu op de heide zien
gebeuren, voltrok zich al eerder in de hooilanden. Vanouds bleven de
lage gronden aan de beek het hele voorjaar nat. Ongeschikt als
weiland liet men ze links liggen om ze pas te hooien in de zomer
wanneer ze (oppervlakkig) droogvielen. Het waren rijke
groeiplaatsen van tegenwoordig zeldzame planten als orchideeën,
adderwortel, Spaanse ruiter en grote pimpernel. De laatste heeft
net als de klokjesgentiaan een eigen vlinder, je raadt het al, het
pimpernelblauwtje. Het
is een soort die in
Nederland nog maar op
één plaats onder Den
Bosch rondvliegt. In
Vlaanderen is de soort
uitgestorven. De twee
naar hun waardplant
genoemde
vlinders
hebben
voor
een
succesvolle
voortplanting ook nog
de medewerking nodig
van een speciaal soort
mier, de knoopmier. Dit
maakt wel duidelijk dat
een veeleisend bestaan
een soort kwetsbaar
maakt.
Moerassprinkhaan – De Matjens
© Dan Slootmaekers - 2014
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Genoemde ‘tripartites’ zijn alleen te redden als de waterhuishouding
van hun leefomgeving op hun eisen wordt afgestemd. Daarbij moet
wel bedacht worden dat veel andere soorten daarop meeliften, zoals
watersnip, kwartelkoning en moerassprinkhaan.
Voor het in standhouden en ‘restaureren’ van paradijsjes bestaat
gelukkig voldoende (politieke) belangstelling, zodat er geld voor
uitgetrokken wordt. Maar ergens een prik door een bodemlaag en
alle moeite kan voor niets geweest zijn. Verdroging of verdrinking ligt
altijd op de loer, omdat je nu eenmaal conflicterende
maatschappelijke belangen hebt. Er moet dus wel iemand boven de
partijen staan om de juiste afwegingen te maken, in ‘ons aller’
belang. De hoeveelheid water moet afgestemd zijn op burger en
boer, maar ook op de natuur en alle planten en dieren die daarin
leven. Want zij hebben evenveel recht op een plek onder de zon.
Maar vergis je niet, hún belang is wel degelijk ook óns belang. We
hebben de natuur (nog) hard nodig. Bijvoorbeeld om het hoofd te
bieden aan de gevolgen van de deels al begonnen
klimaatsverandering (opwarming van de aarde). Als je weet dat
zwarte aarde veel sneller opwarmt, houd je de bodem liever bedekt /
begroeid. Bladeren helpen ook om water te verdampen, waardoor
wolken ontstaan die het verschil tussen de temperatuur overdag en
’s nachts aanzienlijk temperen. Voor de nabije toekomst wordt meer
en krachtiger wind voorspeld, die ook alweer kan worden afgezwakt
door begroeiing. De natuur is een complex systeem dat tot nu toe in
staat is gebleken alle grote veranderingen op aarde het hoofd te
bieden. Daarbij gingen en kwamen soorten, het hoort er nu eenmaal
bij. Maar zelfs in de periode dat die veranderingen snel gingen,
waren daar miljoenen jaren mee gemoeid. Als wij mensen het grote
uitsterven in slechts honderd jaar weten te bewerkstelligen, doen we
dus iets goed fout. Dat is geen pessimisme, maar bezorgdheid. Wij
hebben nog steeds de mogelijkheid van onze fouten te leren en het
tij te doen keren.
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Daarbij is het goed te bedenken dat ook wij burgers invloed kunnen
uitoefenen op het grote (politieke) spel dat wordt gespeeld: door te
stemmen. Zo bepalen wij mede de samenstelling van het bestuur van
de provincie, die als eerste verantwoordelijk is voor onze natuur.
Dick Klees (zelfstandig dierecoloog, natuurfotograaf en illustrator)
© Brabants Landschap nr. 186 Lente 2015 blz. 34-53.
n.v.d.r.
De tekst werd hier en daar aangevuld met gegevens uit de Noorderkempen
in de provincie Antwerpen.
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Werken in uitvoering
Met de natuur als architect kies je voor complexe vormen. Rechte
hoeken en exacte symmetrie zoals wij die nastreven in onze
bouwsels, zijn hier niet aan de orde. Zelfs waar de natuur opruimt,
creëert ze geheel nieuwe kunstwerken waar wij met al onze
moderne technieken niet aan kunnen tippen.
Zo kwam ik in de vroege
lente in de buurt van de
Keetheuvel
op
de
Kalmthoutse Heide deze
prachtige vormen tegen aan
de binnenzijde van een
afgebroken
berkenstam.
Het valt niet meer uit te
maken wie zich hier tegoed
heeft gedaan aan het zachte
vermolmde
berkenhout.
Wellicht een notoir opruimer die je liever niet in je woonst aan het
werk ziet.
‘Schadelijk ongedierte’ blijkt
hier een ware kunstenaar met
gevoel voor esthetiek, een
passie voor duurzaamheid en
een
voorliefde
voor
hernieuwbare materialen.
Liesbeth Baeteman
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Enkel waarnemingen van
wilde of verwilderde planten goedgekeurd
In waarnemingen.be worden enkel waarnemingen van spontane flora
goedgekeurd. Dit om te vermijden dat teveel aanplanten uit de tuin worden
opgenomen. Wil je toch graag een aanplant of inzaai invoeren, hou er dan
rekening mee dat deze waarneming niet wordt goedgekeurd. Je hoeft de
waarneming niet te verwijderen, want doordat ze op "niet goedgekeurd"
staat verschijnt ze niet in de verspreidingskaarten. De waarneming blijft wel
in jouw persoonlijk overzicht staan en kan zo nog nuttig zijn om
bijvoorbeeld de verspreiding van de waardplant van een soort weer te
geven.
Soms zijn de grenzen vaag, daarom werden enkele regels opgesteld door
plantenvalidator Rutger Barendse.

Alle planten die in waarnemingen.be zijn opgenomen zijn inheems of
ooit wel eens verwilderd in België gevonden, daarom staan ze in de
lijst van in te voeren soorten. Als je waarnemingen doorgeeft van
uitheemse of verwilderde inheemse planten waarbij je vermoedt dat
men kan twijfelen over of de plant 'echt' verwilderd (spontaan) is,
geef dan in het vakje 'toelichting' met tekst aan waarom het
verwilderd zou zijn. Indien de plant niet verwilderd is, maar
bijvoorbeeld ingezaaid of aangeplant, dan is het niet de bedoeling
dat je het doorgeeft. Doe je het toch, en dat kan gewoon, dan wordt
je waarneming op 'niet goedgekeurd' gezet. Natuurlijk voorzien van
een reden. Je hoeft je waarneming niet te verwijderen, er gebeurt
alleen verder niets mee. Bij inheemse planten die verwilderd zijn
geef je escape-ja aan, zie ook de toelichting hieronder.
Omdat er regelmatig planten worden doorgegeven die niet
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meetellen, staan hieronder richtlijnen opgesomd die helpen te
doorgronden wat wel en niet wordt geaccepteerd. De beschreven
situaties zijn niet altijd overduidelijk in het veld aanwezig dus laat je
vooral leiden door gezond verstand.
Een overzicht:
Tuinafval telt mee als het zich heeft gevestigd.
Een bekend probleemgeval is het tuinafval dat overal wordt gestort,
vaak tegenover het woonadres van de storter. Dit telt pas mee als er
sprake is van een duidelijke vestiging buiten de tuinen + dat het ook
duidelijk om tuinafval gaat. Soms maken mensen namelijk tegenover
hun huis ook nog een 'tuintje' in de 'natuur', maar dat valt wel snel
op.
Planten in tuinen tellen niet mee behalve …
Aanplant in tuinen, ook al zijn het inheemse planten, tellen niet mee.
Ook verwilderingen/uitzaaiers van oorspronkelijk aanplant in
intensief onderhouden tuinen tellen niet mee. In grotere tuinen
wordt dit al wat moeilijker te beoordelen, maar als er toch intensief
beheer is en de dichtheid van aanplant is groot dan telt het ook niet
mee. Indien de tuin grootschaliger wordt beheerd en de planten in
een normaal geachte begroeiing voorkomen dan kan een
verwildering wel mee tellen. Als de planten verwilderen buiten de
grenzen van de tuin is de afstand tot de oorsprong van enig belang.
Zaailingen recht onder de moederplant (bijv. bij bomen) tellen ook
niet mee. Voor de duidelijkheid; alle planten die zich spontaan
hebben gevestigd in de tuin (bijvoorbeeld de 'akkeronkruiden') tellen
wel mee. Eventueel kunnen ook uitheemse (tuin-)planten die van
buitenaf in de tuin verwilderen meetellen, maar dan moet je wel
heel zeker weten dat jij (of voorgaande eigenaars) die plant nooit
hebben aangeplant.
Planten in parken tellen ten dele mee.
Binnen parken is het soms lastig. Duidelijke aanplant telt niet mee.
Ook uitlopers van bomen en struiken kun je beter overslaan. Maar
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ook in parken kunnen zich 'natuurlijke' situaties voordoen.
Bijvoorbeeld de verwildering van bolgewassen. Als die verwildering al
tientallen jaren bezig is, is het wat meer geaccepteerd ze door te
geven. Men spreekt dan van Stinzenplanten. Maar eigenlijk zou ik ze
gewoon overslaan. Langs vijvers in parken staan vaak wel
oorspronkelijke wilde inheemse planten, maar vaak is een gedeelte
(ook het inheemse) aangeplant. Zeker de dubieuze zou ik overslaan.
Planten als waterlelies en waterdrieblad zijn er vrijwel altijd
neergezet. Ook simpelere soorten als Lisdoddes, Gele lis en Grote
kattenstaart zijn populaire vijverplanten. Mochten de planten zich
agressief gedragen dan kan overwogen worden het toch door te
geven met toevoeging verwilderd, aangevoerd en het vinkje escape.
Planten in containers van Olijven en Palmen etc. met grond uit land
van herkomst tellen niet mee.
Olijven en Palmen worden tegen de vorst beschermd en in
combinatie met de aanvoer van de vreemde grond in de pot zelf is
hier weinig natuurlijks meer aan. Momenteel wordt er wel intensief
gespeurd naar deze planten omdat dit waarschijnlijk een belangrijke
bron is voor aanvoer van vreemde planten die we op termijn wellicht
ook buiten de containers zouden kunnen vinden. Als je planten vindt
naast containers die zich gevestigd hebben op de grond, dan kan het
wel geaccepteerd worden. Geef zoveel mogelijk vooraf een
toelichting.
Aanplant van bomen en struiken binnen en buiten de bebouwde
kom telt niet mee.
Voor perkjes en laanbomen en aanplant in tuinen is dit duidelijk,
maar deze regel geldt ook voor volledige bestanden van eventueel
zelfs inheemse boomsoorten (bijvoorbeeld Zomereik, Ruwe berk
etc.). Zeker als ze in rijtjes zijn aangeplant is dit makkelijk
herkenbaar. Als alle bomen in het bos van dezelfde leeftijd zijn, heb
je ook een aardige indicatie dat de bomen er zijn aangeplant. Dit kan
als rigide overkomen, maar als het gaat om het vaststellen van de
boomsoorten in het bos, dan zijn deze meestal natuurlijk ook wel
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gewoon wild of verwilderd aanwezig in de betreffende bossen en
dan tellen ze gewoon mee. De toevoegingen aanplant en inzaai,
hetgeen je wel bij je waarneming kunt aangeven, is er gekomen op
vraag van mensen binnen waarneming.nl. In Nederland mogen onder
bepaalde voorwaarden wel waarnemingen van aanplant en inzaai
worden verzameld. Helaas is die mogelijkheid voor waarnemingen.be
niet uit te zetten.
Inzaai in akkers en wegbermen van bijvoorbeeld bloemenmengsels
telt niet mee.
Bijvoorbeeld (randen van) akkers met roze klaprozen, witte
korenbloemen, een hoog aandeel bolderik etc. tellen niet mee. Als
dit al jaren (zeg minimaal 3-5 jaar) geleden is gebeurd en de planten
weten zich te handhaven zonder hulp van mensen, dan mag het
weer wel. Geef dan graag wel de soorten met escape-ja aan als dit
nog te constateren valt aan bijvoorbeeld het soortenaanbod.
Akkerreservaten tellen alleen mee als er niet expliciet (bloemen-)
mengsels worden ingezaaid. Het beheer zou zich dan ook moeten
beperken tot winning van zaad van de oorspronkelijke begroeiing. Of
inzaai van zaaigoed (evt. met 'vervuiling') uit nabijgelegen streken.
Verbouwde gewassen (granen, bieten, maïs, aardappelen etc.) die
zijn aangeplant tellen ook niet mee. Een paar verdwaalde erwten in
een bietenveld kunnen bijvoorbeeld wel meedoen. Het item inzaai
dat bij de waarneming kan worden aangegeven is alleen bedoeld
voor op waarneming.nl, zie ook het punt hierboven. Ook de
aanplantingen in een aantal (Essense) wegbermen tellen niet mee.
Planten in serres en kassen tellen niet mee
Ook niet als ze spontaan opkomen, zelfs niet voor inheemse planten.
De omstandigheden (klimaat, vaak ook de ondergrond) zijn te
kunstmatig. In de onverwarmde serres en kassen kun je hierover
twijfelen, maar overslaan is ook hier het gemakkelijkst.
Ontkiemd zaad dat thuis wordt opgekweekt telt niet mee.
Het kan wel handig zijn om te weten welk kiempje het nu eigenlijk
betrof dat je vond, maar de omstandigheden bij het
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opkweken/uitzaaien zijn te verschillend van de natuurlijke situatie.
Bijvoorbeeld vogelzaadkiemen hebben een hele kleine slagingskans
buiten (predatie, klimaat, verrotting).
Wanneer een ESCAPE ?
Planten die als inheems zijn aangemerkt in waarnemingen.be maar
verwilderd worden aangetroffen verdienen een ESCAPE-JA en
eventueel toelichtende tekst bij de opmerkingen. Bij invoer van een
waarneming moet je dan het hokje bij ESCAPE aanvinken. Ook via
'wijzig waarneming' is dat alsnog te doen. Planten die als inheems
bekend staan en die verwilderen uit tuinen of uit inzaai (zie voor
voorbeelden ook boven) zouden dus een ESCAPE moeten krijgen.
ESCAPE's aanduiden is geen exacte wetenschap. Als er (geringe)
twijfel is dien je al een escape aan te vinken. Helemaal zeker dat het
een escape is kun je natuurlijk nooit zijn. Er geldt in dit opzicht een
omgekeerde bewijslast en dan natuurlijk eerstens voor de bijzondere
soorten. Als je je vondst van bijvoorbeeld een Prachtklokje in
Vlaanderen als inheems claimt (door dus geen ESCAPE aan te
vinken), dan is daar bewijs bij nodig. Als er geen bewijs is en de
waarneming wordt niet voorzien van ESCAPE-JA, dan kan de
waarneming (voorzien van reden) worden afgekeurd. Het is redelijk
ondoenlijk om hier consequent op te controleren, dus er zijn
waarschijnlijk flink wat voorbeelden van goedgekeurde
waarnemingen waar in dit opzicht toch iets mis mee is.
° Voorbeelden van planten die in België inheems zijn maar die ook
verwilderen uit tuinen (en dan dus een ESCAPE-JA moeten hebben):

Prachtklokje – Vingerhoedskruid - Geel vingerhoedskruid
Palmboompje (Buxus) - Blauwe monnikskap - Hangende zegge Lievevrouwebedstro - Kleine maagdenpalm - Mansbloed
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° Voorbeelden van slechts op 1 plaats in Wallonië als inheems
beschouwde planten en dus verder overal ESCAPE (dus zelf aan te
vinken!)

Taxus – Struisvaren
° Cultuurvariaties van inheemse planten (indien ingevoerd bij hun
inheemse 'ouder') zouden ook een ESCAPE moeten krijgen.
Ingevoerd onder hun variatie, en die is niet altijd voorhanden als
taxon op waarnemingen.be, is dat niet nodig. Die variaties staan
namelijk al als uitheems bekend. Bij planten met dubbele bloemen
en kleurafwijkingen moet men zich steeds de vraag stellen of dit een
ontsnapt exemplaar kan zijn.

Bleeksporig bosviooltje (Purpurea) - Gele dovenetel (Bonte gele
dovenetel) - Gevlekte dovenetel (var. variegatum) - Groot
kaasjeskruid (Tuinkaasjeskruid)
° Streekgebonden ESCAPES
Een ESCAPE kan ook streek- (floradistrict-) gebonden zijn. In de
Kempen zijn bijvoorbeeld Lelietje-van-dalen, Grote veldbies,
Akkerklokje en Maarts viooltje vrijwel altijd ESCAPES.
° Inheemse waterplanten zijn ook vaak ESCAPES
Inheemse planten als Lidsteng, Watergentiaan, Krabbenscheer,
Zwanenbloem, Witte waterlelie en ook verschillende
grootbladige fonteinkruiden worden veel gekweekt en
ontsnappen/vermeerderen makkelijk. Vaak staan ze nog dichtbij hun
oorspronkelijke aanplant (visvijver, parkvijver etc.). Als de
waarschijnlijkheid van verwildering groot is gaarne ook hier een
ESCAPE-JA en eventueel toelichtende tekst. Van echte aanplant
worden de waarnemingen (zie boven) niet goedgekeurd.
Ingeburgerd of adventief -> geen ESC nodig
Planten die als Naturalized (=ingeburgerd), Incidental (=adventief)
bekend staan in waarnemingen.be , hoeven geen ESCAPE-J, tenzij je
wilt aangeven dat ze duidelijk net zijn verwilderd. In principe geeft
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hun status al aan dat ze niet oorspronkelijk voorkomen en is
onderscheid niet nodig.
Verspreidingskaarten
Op de verspreidingskaarten van de inheemse soorten wordt op
waarnemingen.be onderscheid gemaakt tussen indigene vondsten
(rode hokjes) en vondsten die zijn aangemerkt met een ESCAPE-J
(blauwe hokjes). Als het dus consequent wordt toegepast is snel te
zien wat het natuurlijk verspreidingsgebied is. Zie als voorbeeld
Prachtklokje;
http://waarnemingen.be/soort/maps/6515?
...
&grid=5000 . Dat mag nog wat ESCAPE-J's hebben, alleen bij Kanne is
het mogelijk wild in Vlaanderen.
Extra info: Naamgeving
Voor de naamgeving volgt men op waarnemingen.be de Heukels'
Flora. Dit heeft als reden dat waarneming.nl er eerder was en de
database daar is opgebouwd. Het systeem is ook zo dat je niet per
land een taxonomische keuze kunt maken. Wel kunnen er
synoniemen worden toegevoegd. De geldende namen blijven die uit
de Heukels' Flora. Er zijn enkele uitzonderingen hierop, maar dat zijn
er minder dan 10 en vaak uit nood geboren. Een probleem kan zijn
dat een soort uit de ene flora niet 1 op 1 synoniem te maken is met
een soort uit de andere flora, bijvoorbeeld door verschillende
opvattingen over hoe smal of breed een bepaalde soort moet
worden opgevat.
Extra info: Inheems of niet?
Om te bepalen welke soorten inheems zijn, wordt het overzicht van
Filip Verloove ( http://alienplantsbelgium.be/ ) en de Flora van België
(Franstalige 6e editie 2012) gevolgd. Deze lopen qua statussen van
de planten voor 99,95 % parallel aan elkaar. Op waarnemingen.be
wordt in dit opzicht in principe niets zelf verzonnen. Mocht je iets
'fout' zien staan vermeld qua status, dan mag je dat melden. Check
het eerst natuurlijk zelf zo goed als mogelijk. De lijst van Filip
Verloove is te downloaden, http://alienplantsbelgium.be/sites/alie ...
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klist2.xls, en daar staan 99% van alle gevonden niet-inheemse
soorten in. Verbaas je niet over 'fouten' in waarnemingen.be; de
soortendatabase komt dus oorspronkelijk uit Nederland
(waarneming.nl) en er wijzigt bijna dagelijks iets.
Info: Rutger Barendse (Rutger.Barendse@telenet.be)

Natuurstudieweekend Viroin (29 mei tem 31 mei 2015)
De naam Starling reizen, de gids, de streek en de aanwezige soorten
maakten dat de verwachtingen van ons natuurstudieweekendje op maat, in
de Viroinregio, op voorhand heel hoog lagen. Of de verwachtingen ingelost
werden kun je lezen in volgend reisverslagje.

Het weekendje begon op vrijdagavond 29 mei 2015 om 18u met een
aperitief met keukengeluiden en -geuren op de achtergrond. Een
lekkere vegetarische pasta werd vers klaargemaakt door onze gids,
geserveerd en gesmaakt.
De eerste avond stond een dassenexcursie op het programma. Na
een halfuurtje geduld kwamen er 3 dassen uit hun burcht, die we
een 10-tal minuutjes konden bewonderen. Ook de aansluitende
amfibieënexcursie naar een steengroeve was een succes met o.a.
vinpootsalamander en vroedmeesterpad. We hadden een
waarneming van de vroedmeesterpad bijna opgegeven maar dat was
zonder deelneemster An gerekend, die op de terugweg deze
zeldzame pad voor ons uit haar hoed toverde. Alvast een superstart
en de toon voor de rest van het weekendje was gezet. Na een
gezellige babbel in ons huisje met een frisse Chimay, kropen we
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onder de wol. Gelukkig hield de steenmarter op zolder ons niet uit
onze slaap.
De volgende dag stond de noordelijke Viroin met zijn kalkbossen op
het programma. Die dag zagen we orpheusspotvogel, wespendief,
zwarte ooievaar, fluiter, raaf en wielewaal als belangrijkste vogels.
We scoorden gladde slang, adder, hazelworm, levendbarende
hagedis en muurhagedis, met dank aan Steven, die toonde dat hij
een uitmuntende reptielenspotter is. De belangrijkste dagvlindersoorten van die dag waren bosparelmoervlinder, zilveren maan,
sleutelbloemvlinder, rotsvlinder, argusvlinder, kalkgraslanddikkopje,
aardbeivlinder, boswitje, groot geaderd witje en bont dikkopje. Een
mooi dagvlinderlijstje, maar door de te sterke wind waren de
omstandigheden niet optimaal om nog een grotere score te krijgen.
De moerasparelmoervlinder hebben we gezocht maar niet
gevonden. De sterke wind was gelukkig geen spelbreker voor de
plantenliefhebbers. Zij scoorden o.a. bleke zegge, boslathyrus,
donderkruid, Spaanse zuring, bochtig havikskruid, kleine steentijm,
en verschillende (kalkbos)orchideeën.
’s Avonds, na een heerlijke maaltijd van kip met selderpatatjes
gingen we op oehoe-excursie. Spijtig genoeg waren de oehoe’s niet
actief en werden ze niet gezien. De aansluitende vuursalamandertocht was dan wel weer een succes.
Op 31 mei 2015 stonden de kalkgraslandjes op het programma. Het
weer valt duidelijk niet te voorspellen, want ondanks de
aangekondigde betere weersvoorspellingen voor de zondag, was de
wind zelfs nog sterker (4-5 beaufort) dan de vorige dag en misten we
die dag ook nog eens de zon. Dit was een gemiste kans om nog meer
parelmoervlinders en blauwtjes te zien, zoals het superzeldzaam
adonisblauwtje, waar we zo naar uitgekeken hadden. Maar het
voordeel is dan weer dat we een reden hebben om het weekendje
één van de volgende jaren terug op ons programma te zetten.
Ondanks de sterke wind hadden we toch mooie waarnemingen van
groentje, dwergblauwtje, bruin dikkopje en tweekleurig hooibeestje.
Gelukkig is de wind geen spelbreker voor de vogels en hadden we
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mooie waarnemingen van zwarte en rode wouw, boomvalk, matkop,
grauwe klauwier, goudvink, oeverzwaluw en orpheusspotvogel.
We hadden ook 3 gladde slangen en 3 hazelwormen. Het warm
zwoel weer, met nu en dan een streepje zon was dan weer ideaal
voor de reptielen. We zijn ook nog op zoek gegaan naar een andere
broedplaats van oehoe, maar helaas waren de oehoe’s dit weekend
niet erg actief. De plantenliefhebbers werden op hun wenken
bediend in de prachtige kalkgraslandjes met onnoemelijk veel
plantjes en bloemen, met o.m. viltzegge, wilde dwergmispel,
dwergzonneroosje, armbloemige scheefkelk, liggende ereprijs en
zeker te vermelden een moeilijk te vinden doelsoort die we maar pas
de laatste seconde van ons weekendje gevonden hebben,
kalkbedstro. De Viroin staat synoniem voor orchideeën, waar we een
indrukwekkend aantal soorten, namelijk 15, van gevonden hebben.
De soorten waren: hondskruid, bosorchis, groene nachtorchis, grote
muggenorchis, bokkenorchis, aangebrande orchis, vogelnestje, grote
keverorchis, bijenorchis, hommelorchis, vliegenorchis, poppenorchis,
mannetjesorchis, purperorchis en bergnachtorchis.
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Kortom een heel geslaagd weekend waar we met uitzondering van
het adonisblauwtje en oehoe, ruimschoots alle doelsoorten hadden
en de spectaculaire amfibieën, reptielen en planten, onze
verwachtingen zelfs overtroffen. Onze dank gaat ook niet alleen uit
naar de toffe deelnemers, maar ook naar onze gids die niet al zijn
soorten kent, maar ook wist waar we ze konden vinden, en ons een
echt natuurgevoel kon laten ervaren door ons mee te nemen naar
mooie natuurgebieden en prachtige landschappen.
De flexibiliteit, de gezelligheid tijdens de excursies, maar ook tijdens
en na het avondeten (met of zonder streekbiertje of wijntje), de
soorten, het landschap, de kennisuitwisseling, de verzorging van
Starlingreizen en de gids maakten van het weekend een groot succes.
De deelnemers hebben interesse in meer, zodoende zijn we reeds
begonnen met een nieuw natuurstudie-weekend in elkaar te steken
voor 2016. Dit jaar lag de insteek op de kalkgras-landjes en hun
soorten. Volgend jaar zal de insteek weer iets anders zijn. Maar meer
daarover in een volgende Korhaan.
Verslag : Igor Vandamme & Steven De Saeger (juni 2015)
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Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal
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Het voorjaar is steeds weer een spannende tijd om naar vogels te kijken. De
broedvogels komen terug van hun overwinteringsgebieden en soms komen
er wel eens speciale soorten langs. Afgelopen voorjaar werd vooral
gekenmerkt door de droogte met een wind die vooral uit het noorden blies,
waardoor het veelal te koud was voor het jaar. Dit had ook zijn invloed op
de waargenomen vogelsoorten. Qua bijzondere waarnemingen was het een
vrij rustig voorjaar, maar toch werden er wel enkele leuke waargenomen.

In het eerste deel van deze periode waren Geoorde Futen (Podiceps
nigricollis) een schaarse verschijning in de regio. Pas vanaf half mei
liepen de aantallen op en waren ze iets talrijker op het Stappersven.
Leuk was de waarneming van een Kleine Zilverreiger (Egretta
garzetta) die vanaf 21 mei enkele dagen aanwezig was in de Maatjes.
In de regio is dit een vrij zeldzame verschijning. Grote Zilverreigers
(Egretta alba) werden daarentegen net zoals de voorgaande jaren
zeer frequent waargenomen. Tussen half april en half mei pleisterde
of vloog af en toe een Purperreiger (Ardea puperea) over de
heidegebieden van de regio. Op 25 maart trokken 25 Ooievaars
(Ciconia ciconia) over Kalmthout. Gedurende deze lente vlogen nog
enkele kleine groepjes over en ook enkele exn. werden pleisterend
waargenomen. Vanaf 23 maart waren er geregeld meldingen van
Lepelaar (Platalea leucorodia); de soort was regelmatig aanwezig bij
de Riethoek in de Maatjes. Op 4 mei pleisterden er daar zelfs 5 exn.!!
Op 9 maart waren nog 30 Kleine Zwanen (Cygnus bewickii) present
in de Wezelse Heide. Merkwaardig was de waarneming van 2 Wilde
Zwanen (Cygnus cygnus) die op 15 april aanwezig waren in de
Wezelse Heide. In maart pleisterden nog enkele honderden
Kolganzen (Anser albifrons) in de Maatjes en de Kalmthoutse Heide.
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De laatste exn. vlogen half maart richting broedgebied. Grauwe
Ganzen (Anser anser) waren de hele periode talrijk aanwezig, vooral
in de Kalmthoutse Heide en de Maatjes. Dit resulteerde ook in
verschillende broedgevallen. Smienten (Anas penopele) verbleven
hier nog tot half april. Pijlstaarten (Anas acuta) werden, steeds in
kleine aantallen, tot half april gezien. De eerste Zomertalingen (Anas
querquedila) werden op 8 maart waargenomen. Daarna werd deze
prachtige en zeldzame eendensoort nog geregeld gemeld in de
heidegebieden en in enkele vochtige weilanden bij de Maatjes.
Slobeenden (Anas clypeata) verbleven in april in groepen tot max.
100 op het Stappersven. Op enkele andere vennen en in de Maatjes
werd deze soort in kleinere aantallen waargenomen. Vanaf half mei
waren enkel nog de plaatselijke broedvogels aanwezig. Tafeleenden
(Aythya ferina) waren steeds in zeer kleine aantallen aanwezig; de
meeste waarnemingen werden traditioneel verricht op het
Stappersven. Brilduikers (Bucephala clangula) waren gedurende het
hele voorjaar aanwezig op enkele vennen in de Kalmthoutse Heide.
De eerste Wespendief (Pernis apivorus) kwam toe op 9 mei. Tussen
half maart en eind april trokken er enkele Zwarte Wouwen (Milvus
migrans) over. Leuk was de Zeearend (Haliaeetus albicilla) die op 27
april over de Kalmthoutse Heide vloog. Waarschijnlijk betreft dit één
van de vogels uit de Biesbosch in Nederland. De eerste Bruine
Kiekendief (Circus aeruginosus) voor 2015 vloog op 8 maart rond in
de Kalmthoutse Heide. Blauwe Kiekendieven (Circus cyaneus)
werden nog tot eind april in hun overwinteringsgebieden
(Kalmthoutse Heide en de Maatjes) waargenomen. Dit voorjaar
werden slechts 3 Visarenden (Pandion haliaetus) gemeld, dit is toch
wat minder dan andere jaren. De eerste Boomvalk (Falco subbuteo)
werd op 16 april waargenomen in de Kalmthoutse Heide. Slechtvalk
(Falco perigrinus) was zeer regelmatig aanwezig. Er zijn
waarnemingen uit de Maatjes en de Kalmthoutse Heide maar ook uit
enkele andere landbouwgebieden.
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Van Patrijs (Perdix perdix) kwamen iets meer meldingen binnen dan
voorgaande jaren, maar toch kan men zeker nog niet stellen dat het
goed gaat met deze akkervogel. In een Kalmthouts landbouwgebied
en in de Maatjes werd de Kwartel (Coturnix coturnix) gehoord.
In april was nog een Kraanvogel (Grus grus) aanwezig in de
Kalmthoutse Heide. Op 26 mei vlogen nog 2 zeer late vogels over
ditzelfde gebied! Leuk was een Steltkluut (Himantopus himantopusi)
die op 29 april werd opgemerkt langs de natte weilanden van de
Steertse Heide. Twee Kluten (Recurvirostra avosetta) werden op 17
mei waargenomen op het Stappersven.
De eerste Kleine Plevieren (Charadrius dubius) werden
waargenomen op 13 maart. Daarna werden nog regelmatig
doortrekkers en de plaatselijke broedvogels van de Kalmthoutse
Heide waargenomen. Van begin maart tot begin april werden
geregeld Goudplevieren (Pluvialis apricaria) opgemerkt in de
Wezelse Heide. Er werd een max. geteld van 21 exn. Zeer leuk en
bijzonder was de waarneming van een Gestreepte Strandloper
(Calidris melanotos) in de Steertse Heide op 24 mei. Op enkele
plaatsen in de regio werden dit voorjaar ook weer Bokjes
(Lymnocryptes minimus) gezien. Regelmatig werden ook
Houtsnippen (Scolopax rusticola) gemeld. In mei werden deze soort
ook nog waargenomen op het Klein Schietveld, dit zou op mogelijke
broedgevallen in het gebied kunnen wijzen. Grutto’s (Limosa limosa)
waren vooral te zien in de Maatjes, maar zoals voorgaande jaren
steeds in zeer kleine aantallen. Regenwulp (Numenius phaeopus)
was dit voorjaar een talrijke doortrekker. Vanaf half april tot eind mei
trokken geregeld Groenpootruiters (Tringa nebularia) door de regio
en waren er op verschillende plaatsen te zien.
Slechts 2 Zomertortels (Streptopelia turtur) werden waargenomen in
de Maatjes. Het gaat zeer slecht met deze soort en deze vogelsoort
lijkt in de toekomst zelfs te verdwijnen uit de regio.
Reeds op 11 april werd een Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus)
gemeld, jammer genoeg ging het wel om een dood ex. dat gevonden
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werd op het Klein Schietveld. Nadien werden nog geregeld exn.
gehoord in de verschillende heidegebieden uit de regio. De eerste
Gierzwaluw (Apus apus) was te zien op 15 april. Erg leuk was een
Hop (Upupa epops) die op 19 april aanwezig was in de Kalmthoutse
Heide.
Een Roodkeelpieper (Anthus cervinus) was ook een bijzondere gast
die op 2 mei neerstreek in de Kambuusduinen. Gele Kwikstaarten
(Motacilla flava) trokken vanaf eind maart geregeld door de regio.
De eerste Blauwborst (Luscinia svecica) werd rond half maart
gehoord, daarna kwamen er nog heel veel waarnemingen binnen van
deze soort. Het is duidelijk een heel goed jaar voor deze vogel!.
Tussen begin april en half mei trokken er heel wat Beflijsters (Turdus
torquatus) door de regio. De meeste waarnemingen werden verricht
in de Kalmthoutse Heide en in de Maatjes. Fluiter (Phylloscopus
sibilatrix) werd op verschillende plaatsen waargenomen o.m. op het
Klein Schietveld en in de Kalmthoutse Heide. Deze soort was
duidelijker talrijker aanwezig dan andere jaren. In mei werden enkele
plaatsen Vuurgoudhaantjes (Regulus ignicapilla) gehoord, deze soort
is een vrij schaarse verschijning in de regio in het late voorjaar.
Wielewaal (Oriolus oriolus) was in vergelijking met andere jaren
verrassend meer aanwezig; er kwamen verschillende waarnemingen
uit Kalmthout-Centrum en uit de Maatjes. Bijzonder was een
mannetje Grauwe Klauwier (Lanius collurio) dat op 23 en 24 mei
aanwezig was in de Kalmthoutse Heide.
Appelvinken
(Coccothraustes coccothraustes) zitten duidelijk in de lift in de regio.
Dit werd ook dit voorjaar weer duidelijk, want er kwamen weer heel
wat waarnemingen van deze soort binnen. Een waarschijnlijke
Dwerggors (Embriza pusilla) zat op 26 april in de Steertse Heide.
Tot zover dit overzicht. Een volledig overzicht kan je terugvinden op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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Enkele planten van de Groote Meer:
l. Oeverkruid (©Fred Severin)
b. Dwergzegge (© Fred Severin)
o. Moeraswolfsklauw (© Jos Jacobs)

Wat je al niet moet doen om een mooie foto te maken (© René Peeters)
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•

Joris Pinseel

Voorzitter & Ledenadministratie
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)

•

Chris Vander Sypt

Contactpersoon NAREKA & Public relations
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 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, andere
winkelketens en een aantal attracties.
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Woordje van de voorzitter

Joris Pinseel
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In memoriam Dirk Symens

Koen Leysen / Joris Pinseel
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Bestuur

14

Natuur.info
“De Korhaan digitaal”
Brandhout te koop

Bestuur
Beheerteam Stappersven

Natuur.cursus
16
17

Paddenstoelencursus voor gevorderden
Paddenstoelencursus voor starters

Bestuur
Bestuur

Natuur.cursiefje
18-20

De lintworm

Koen Verschoore

Natuur.studie
21-27

’t aloude waterlant …

René Peeters

Natuur.verhaal
29-42

Water-Natuur

Dick Klees

Natuur.beleving
43

Werken in uitvoering

Liesbeth Baeteman

Natuur.nieuws
44-51

Waarnemingen.be

Rutger Barendtse

Natuur.verslag
51-54

Natuurstudieweekend Viroin

Igor & Steven

56-59

Vogels in de lente

W. Vanwesenbeeck
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Natuur.foto
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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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