Wat is de zomer weer snel voorbij gevlogen. Erg afwisselend weer,
met te warme, soms te frisse en … te droge, soms te natte dagen.
Een zomer waarin op wereldvlak erg veel gebeurd is: de
vluchtelingencrisis in Europa, oorlogen, aanslagen, natuurrampen
(zowel in Vlaanderen als elders), … Gelukkig ook positieve zaken
waaraan we ons kunnen optrekken: de zilveren medaille op het WK
Atletiek in Peking bv. of de vondst van de zeldzame Bosbeekjuffer of
de hoge aantallen vlinders op het ‘Grote Vlinderweekend’ of … .
Daarom blijven we ons op een positieve wijze inzetten om onze ondertussen al 673 leden - te boeien voor de mooie dingen in de ons
omringende natuur. De Nachtvlindernachten lokten heel wat
deelnemers en de Paddenstoelencursus kan op veel belangstelling
rekenen. We hopen uiteraard dat ook de beheerwerken van het
najaar op helpende handen kan rekenen … want naast de
werkzaamheden i.v.m. het HELVEX-project zijn de kleine
beheerinspanningen in het Stappersvengebied ook van groot belang.
En om die belangstelling aan te wakkeren, richten we in het voorjaar
van 2016 een heuse ‘Stappersvencursus’ in. Meer info hieromtrent
vind je verder in deze “De Korhaan”. In dit nummer tref je ook
informatie aan i.v.m. het volgende natuurstudie-weekend. Tevens
krijg je meer info over de zeer interessante uitbreiding van de
‘Beekjuffers’ langs de Kleine Aa. En uiteraard ontbreken de vaste
rubrieken niet: natuur-beheer, natuur-info, natuur-cursiefje, natuurstudie, natuur-… .
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Tenslotte wil ik graag, zowel de trouwe als de nieuwe leden
bedanken voor van hun lidmaatschap van Natuurpunt
Noorderkempen. Dankzij hun steun blijft het zinvol en boeiend om
verder te werken aan de verspreiding van ons gedachtengoed:
natuureducatie, natuurbeheer, natuurbeleving en natuurstudie.
Ook een welgemeende dank-je-wel aan de medewerkers op het
terrein voor de inrichting van de succesvolle info-stands, de
beheeractiviteiten, de excursies. Ook de medewerkers aan ons
tijdschrift bieden een welgekomen meerwaarde aan onze werking.
Hopelijk mogen we rekenen op een grote interesse voor de komende
activiteiten en op een groeiende belangstelling voor onze vereniging.
Joris Pinseel
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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 geo-cachers, 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 zeldzaam dagvlindertje ‘het
heideblauwtje’ van gaat profiteren. Zoals altijd is er voor ’s middags
warme soep voorzien. 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 actief op zoek naar
overtrekkende vogels op honderden trektelposten. Vanop onze
trektelpost speuren we de lucht af op zoek naar … .
Meebrengen: verrekijker, lunchpakket en voldoende drank.
Aangepaste kledij. Een klein stoeltje kan nuttig zijn.
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 1 oktober 2015
@

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”
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 in 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 bosaanplanten 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

In het kader van de ‘Week van het
bos’
organiseren
we
deze
landschapswandeling
in
de
omgeving van “Het Boshuisje”,
gelegen aan de rand van De Nol en
nabij het Stappersven. Niet alleen
de bomen maar ook het landschap
kan tot ons praten. We leggen uit
hoe je het landschap kan lezen
zoals een open boek; met aandacht voor de historische relicten.
Demonstratie met het openen van het sluisje van de Stapper: spuien
van het water om slijkklompen weg te spoelen.
Er is vrije toegang tot “Het Boshuisje”. Hier krijg je meer info a.d.h.v.
historische kaarten. Er wordt ook toelichting gegeven over het
HELVEX-programma in de Nolse Duinen.
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 10 oktober 2015
Inschrijven is aan te raden
@

Info en gids: René Peeters (rp.topokaarten@skynet.be)

7-8 november
2015

9u00

Beheerwerken

einde
15u30

Boterbergen - Nolse Duinen
“Groot Heroïsch Weekend”
Parkeren aan “De Ster” - Kalmthout

“Groot Heroïsch Werkweekend” wordt jaarlijks georganiseerd door
de Jeugdbond voor Natuur & Milieu (JNM) in samenwerking met
Natuurpunt vzw. Dit jaar gaat het werkevenement door in het
Stappersven. Het Boswachtershuisje wordt de slaapplaats van de
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JNM’ers die ons het gans weekend gaan helpen met beheerwerken.
De werken op zaterdag 7 november gaan door in de Boterbergen.
Zondagvoormiddag 8 november gaan de werken door in de Nolse
Duinen (uur en plaats afspraak voor zondag is nu nog niet gekend kun je opvragen bij de begeleider igor.vandamme@skynet.be). Hier
gaan we in de nieuwe kapzone slangenbulten aanleggen. Iedereen
is welkom om zoals onze gewone beheerdagen te komen helpen.
@

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

5 december 2015

9u00

Beheerwerken

einde
15u30

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

Vandaag … verwijderen van Amerikaanse vogelkers of misschien zijn
er andere plannen! Zoals altijd is er voor ’s middags warme soep
voorzien. Gelieve de conservator te verwittigen van uw komst.
@

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

6 februari 2016
Ledenavond
@

18u30
Einde
23u00

Algemene Ledenavond
Restaurant "Den Bosduin",
Beauvoislaan 104, Kalmthout
Inschrijven voor 1 februari 2016

Info: Kristof Vlietinck (kristof.vlietinck@lne.vlaanderen.be)
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Beekjuffers - Calopteryx spec. (Leach, 1815)
In de Noorderkempen komen zowel de Weidebeek- als de Bosbeekjuffer
voor. De laatste jaren nemen we steeds meer exemplaren van deze
schitterende beekjuffers waar boven de Kleine Aa in Essen en Kalmthout.
Uit de waarnemingen blijkt dat deze beekjuffers ook op andere locaties in
de regio worden waargenomen. Deze toename vraagt om wat meer uitleg.
Vandaar deze bijdrage.

Determinatie
Beekjuffers zijn grote breedvleugelige juffers met metaalkleurig
lichaam en waarbij de mannetje gekleurde vleugels hebben.
Mannetjes zijn kleurig, vaak blauw met variabel getekende
donkerblauwe vleugels. Vrouwtjes zijn metaalgroen of –bruin met
heldere of bruinige vleugels. Poten zijn lang en dun met talloze lange
uitsteeksels. Vleugels zijn ongesteeld en uitzonderlijk dicht beaderd.
Mannetjes zonder pterostigma, vrouwtjes met pseudopterostigma.
Gedrag
Rusthouding karakteristiek, met omhoog gehouden achterlijf en
gesloten vleugels. Beide seksen komen voor langs stromend water
vaak in grote aantallen. De mannetjes verdedigen een territorium
nabij geschikte eiafzetplaatsen (ondergedoken waterplanten). Ze
verleiden vrouwtjes met een ingewikkelde verleidingsritueel, waarbij
vooral vleugels en ‘achterlichtje’ een rol spelen. Beide soorten
verzamelen zich in de avondschemering, vaak aan de oevers van
waterlopen om daar in groep te slapen.
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Bosbeekjuffer - Calopteryx virgo (Linneaus, 1758)
De Bosbeekjuffer, onderorde
“juffers”, familie ‘beekjuffers
(Calopterygidae)’, is een kenmerkende en goed herkenbare soort
voor natuurlijke, schone bosbeken. Ze verkiest bovenlopen (soms
middenlopen) van beschaduwde, koele, zuurstofrijke beken, die
gekenmerkt worden door een natuurlijke morfologie. Een grote
variatie in stroomsnelheid is kenmerkend, meestal veroorzaakt door
meanders en natuurlijke obstakels in de beek. De beken zijn
grotendeels beschaduwd en arm aan waterplanten, maar enkele
zonnige plekken met waterplanten zijn eveneens aanwezig. De
oevers zijn begroeid met bomen, struiken en ruigtekruiden, die door
bosbeekjuffers als zitplaatsen worden benut. De Bosbeekjuffer staat
op de Vlaamse Rode Lijst als bedreigd, maar is door de almaar betere
waterkwaliteit in opmars, zeker in de provincie Antwerpen.
Beschrijving
Het zijn forse juffers met zeer brede vleugels en dicht netwerk van
vleugeladers. De mannetjes hebben een blauw metaalglanzend
lichaam. De vleugels zijn vrijwel geheel zwart met blauwe glans.
Alleen de uiterste top en uiterste basis van de vleugels zijn lichter
getint. Ze hebben geen pterostigma's. De onderkant van de
achterlijfspunt is roodbruin gekleurd. De vrouwtjes zijn groen tot
bruin metaalglanzend lichaam. Hun vleugels zijn egaal van kleur,
groenbruin tot bruin getint en hebben een wit pterostigma, waarin
vleugeladers doorlopen ('pseudopterostigma').
Levenswijze
Hun vliegtijd is van begin mei tot in september, met de hoogste
dichtheden in juni en juli. Mannetjes bezetten uitkijkplaatsen in de
oevervegetatie, op plaatsen waar zon door het bladerdak valt.
Andere mannetjes worden verjaagd, soms pas na een minutenlang
schijngevecht in de lucht.
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Vrouwtjes worden direct in een baltsvlucht achtervolgd. Eitjes
worden onder water in planten afgezet.
Voorkomen
De meest nabije gekende populaties bevinden zich in Brecht, aan de
Weerijsbeek die o.a. door het Marum (Groot Schietveld) loopt en in
het Peerdsbos in Brasschaat. Er is slechts één waarneming gekend
van voor 1950 uit Kalmthout. In Essen en Kalmthout werd de laatste
jaren hier en daar wel een zwerver opgemerkt en werd de hoop op
een populatie langs de Kleine
Aa groter en groter. Daardoor
dat ik al een paar jaar de
moeite doe om tussen de
Weidebeekjuffers, die door de
betere waterkwaliteit, langs de
volledige loop en soms in grote
aantallen kunnen opgemerkt
worden, op zoek te gaan naar
de mooiste waterjuffer van
Vlaanderen, de Bosbeekjuffer.
Verspreiding 1990-2000
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Verspreiding op www.waarnemingen.be (Waarnemingen van 1 januari 2010 tot 25 juni
2015)

Onze regio
Op 11 juni 2015 heb ik dan eindelijk de verwachte, maar fantastische
ontdekking gedaan van 4 mannetjes en 2 vrouwtjes Bosbeekjuffer,
een kleine populatie in Kalmthout dus. De populatie zal zeker
opgevolgd worden en hopelijk gaat het met die soort, die heel hoge
eisen stelt aan zijn biotoop, de zelfde positieve kant uit in Kalmthout
en Essen als zijn broer, de Weidebeekjuffer.
De Weide- en Bosbeekjuffer zijn indicatoren dat het de goede kant
uitgaat met de waterkwaliteit, maar om een populatie te hebben
heeft die soort niet enkel heel proper en zuurstofrijk water, maar ook
onderwaterplanten nodig. Die zuurstof- en waterplantenrijkdom zijn
ook belangrijk voor andere soorten, zoals vissen, waterkevers, …
Dus zolang het goed gaat met de Beekjuffers, kun je ook stellen dat
andere soorten het ook goed doen, of goed gaan doen en
terugkomen en meeliften. Laten we het hopen, en laten we dit
De Korhaan nr. 4 / oktober 2015
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signaal ook geven aan de beleidsmakers. Een mooie plantenrijke
oever, zonder erosie en uitspoeling van drijfmest en pesticiden is
belangrijk.

© Igor Vandamme - Bosbeekjuffers te Kalmthout – 11 juni 2015

Rode-Lijstcategorie
Vlaanderen: Bedreigd
Wallonië: Momenteel niet bedreigd
Brussel: Regionaal uitgestorven

Igor Vandamme, juni 2015

Weidebeekjuffer - Calopteryx splendens (Harris, 1782)
De laatste jaren nemen we steeds meer exemplaren van deze schitterende
juffer waar boven de Kleine Aa in Essen en Kalmthout. Uit binnengebrachte
waarnemingen blijkt dat deze juffer ook op andere plaatsen in de regio
wordt waargenomen.

Areaal
Het verspreidingsgebied gaat van West-Europa tot Midden-Siberië en
China en omvat bijna het volledige Middellandse Zeegebied, met
inbegrip van Noord-Afrika. De ondersoort Calopteryx s. splendens
De Korhaan nr. 4 / oktober 2015
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komt in het grootste deel van Europa voor: van Zuid-Frankrijk tot
Zuid-Scandinavië en van Ierland tot de Oeral.
Huidige verspreiding in België
Algemeen. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt ten zuiden van
Samber en Maas: langs de Viroin, Ourthe, Lesse, Semois, Amblève,
Mèhaigne, Hoyoux, Rur, Our, Sure en hun diverse bijriviertjes.
In Vlaanderen komen populaties vooral voor in de Kempen: bekken
van de Kleine en de Grote Nete, de Mark (Merksken) in de provincie
Antwerpen en de Dommel, Warmbeek, Abeek, Kikbeek en
Grensmaas te Limburg. Kleinere populaties werden de laatste jaren
gevonden op verschillende plaatsen in Vlaams-Brabant en in de
Limburgse Leemstreek: de Dijlevallei (ten zuiden van Leuven), Laan,
IJse, Hulpe en Velpe in Vlaams-Brabant en de Demer, Herk,
Mombeek en Berwijn in het zuiden van Limburg en in de Brusselse
regio (vallei van de Woluwe). In Henegouwen zeer plaatselijk langs
de Dender. Sinds 2006 komen ook verschillende populaties voor in
West- en Oost-Vlaanderen.
Evolutie van de verspreiding in België
Zowel in Wallonië als in Vlaanderen werd de laatste 20 jaar een
sterke toename vastgesteld van de Weidebeekjuffer. Het is opvallend
dat er recent verschillende populaties van de Weidebeekjuffer
werden gevonden zoals in de Brusselse regio, Vlaams-Brabant, ZuidLimburg en Waals-Brabant, regio's waar C. splendens al een tiental
jaren of meer niet meer was gemeld. Een globale vergelijking met
vroeger is gezien de verschillen in prospectie moeilijk te maken. Selys
vermeldt de lokale achteruitgang van de soort langsheen de Jeker als
gevolg van watervervuiling, maar geeft geen globalere evaluatie van
de aanwezigheid in Wallonië.
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Verspreiding in de Noorderkempen
In de database van de Libellenvereniging Vlaanderen (LVV) duikt 1
historische waarneming op van 24 mei 1917 uit de Kalmthoutse
Heide. Wonder wat die juffer in de Kalmthoutse Heide kwam zoeken!
Feit is wel dat er sindsdien geen gegevens meer beschikbaar zijn.
Tot in 1999 !!
Toen werden door mezelf 2 exn opgemerkt op de Kleine Aa t.h.v.
IJkensbeemd. Dat waren bij mijn weten de eerste recente vondsten
in de regio. Uit 2000 en 2001 zijn geen gegevens terug te vinden in
mijn databases, maar vanaf 2002 duikt de soort jaarlijks op, telkens
in toenemend aantal en vindplaatsen langs de Kleine Aa en dit in
zoverre dat we in 2008 meer dan 250 ex. (hoofdzakelijk mannetjes)
geteld hebben over bijna de volledige lengte van de Kleine Aa (vanaf
de grens met Kalmthout tot de grens met Nederland). Op 16 juli
2013 werden tijdens een gerichte inventarisatie al 629 exn
opgemerkt in het klein gedeelte tussen Schanker en Rode Brug; een
spectaculaire toename op 5 jaar tijd. De verbetering van de
waterkwaliteit en het terug opduiken van waterplanten in de Kleine
Aa zijn hier natuurlijk niet vreemd
aan én een markante verschijning als
de Weidebeekjuffer kan niet over
het hoofd gezien worden.
In de periode na 2008 doken heel
wat zwervende exemplaren op in
andere locaties: op tuinvijvers her en
der verspreid in de regio, langs de
Roosendaalse Vaart (op Heiblok zelfs
baltsende ♂♂ en ♀♀), Kalmthoutse
Heide, De Maatjes, Horendonkse
Bossen, …
Verspreiding in de Noorderkempen (periode 1999 - 31 augustus 2015)
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Verspreiding op www.waarnemingen.be (waarnemingen van 1 januari 2010 tot 2 juli 2015)

Blijft natuurlijk de vraag “Waar kwamen deze dieren vandaan?”.
De dichtsbijzijnde vindplaatsen in de Provincie Antwerpen vonden
we in Wuustwezel langs de Weerijsbeek en in Hoogstraten langs het
Merksken. De dichtsbijzijnde Nederlandse vindplaatsen waren
gelokaliseerd langs de Mark en een geïsoleerde vondst ten westen
van Essen. Zwervende exemplaren hebben blijkbaar onze Kleine Aa
bereikt en hebben zich hier voortgeplant. Opmerkelijk is wel dat de
soort op de Kleine Aa verscheen op hetzelfde moment als de, voor de
voortplanting noodzakelijke waterplanten. Toeval !!??
Habitat
C. splendens verkiest matig zuurstofrijke beken en rivieren,
gedeeltelijk bedekt met waterplanten. De soort vliegt - in
tegenstelling tot de Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo) - aan niet te
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snelstromende waterlopen. Ze komt voor langs brede, door de zon
beschenen weidebeken maar ook langs kunstmatige irrigatielopen
(bv. in de Kempen) en aan plassen met doorstromend water. Larven
leven tussen ondergedoken wortels van bomen langs de oever.
Zwervende exemplaren kunnen gezien worden aan allerlei biotopen,
bv. kleiputten en visvijvers.
Levenswijze
De eieren worden onder water afgezet in diverse soorten planten,
zoals o.a. waterranonkel (Ranunculus spec.), waterpest (Elodea),
fonteinkruiden (Potamogeton), sterrekroos (Callitriche) en Pijlkruid
(Sagittaria sagittifolia). De larven leven tussen de vegetatie in het
water maar ook tussen de wortels van bomen en struiken. Ze zijn
gevoelig voor uitdroging. Ze hebben een voorkeur voor donkere
plaatsen, waar 30 tot 75 larven per m² kunnen worden aangetroffen.
Ze mijden stenen en open zand. De larven zijn ‘s nachts actief
waardoor ze minder gevoelig zijn voor predatie door vissen. Het
uitsluipen begint ’s morgens vroeg en in verticale positie op planten,
ongeveer 10 tot 40 cm boven de waterspiegel.
Nadien trekken de imago’s weg van het water. Ze brengen een
rijpingsperiode door bij struiken en weilanden in de omgeving, waar
ze vliegende insecten vangen. Vooral rijpe mannetjes overnachten in
groep in struiken en in de oevervegetatie in de omgeving van water.
’s Ochtendsvroeg keren ze terug naar hun territorium dat ze sterk
verdedigen tegen andere mannetjes. Vanop een zitplaats overzien ze
hun enkele m² grote territorium. Indringers worden weggejaagd,
maar wijfjes worden het hof gemaakt met een spectaculaire
baltsvlucht. Na de paring begint het wijfje onmiddellijk met de
eiafzet waarbij ze bewaakt wordt door het mannetje. Daarbij loopt
ze achterwaarts over een stengel naar beneden. Als de vleugels het
water raken, keert ze zich om en loopt ze met de kop naar beneden
het water in om onder water de eitjes af te zetten.
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Fenologie
De hoofdvliegperiode van de Weidebeekjuffer loopt van de tweede
decade van mei tot en met de derde decade van augustus. Er is een
kleine piek in de tweede decade van juli. Uiterste data zijn 30 april en
2 oktober.

© Joris Pinseel - Weidebeekjuffers in Essen – 16 juli 2013

Rode-Lijstcategorie
Vlaanderen: Momenteel niet bedreigd
Wallonië: Momenteel niet bedreigd
Brussel: Bedreigd
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Met dank aan Geert De Knijf voor het kritisch nalezen en het ter
beschikking stellen van de nodige informatie.
Heel wat gegevens uit de Noorderkempen zijn terug te vinden op
www.waarnemingen.be en in onderstaand boek. De gegevens in
Essen verzameld na 2000 staan hier echter niet in vermeld.
De libellenatlas
De Libellen van België:
verspreiding - evolutie - habitats
Redactie: Geert De Knijf, Anny Anselin, Philippe
Goffart & Marc Tailly
Uitgave: Libellenwerkgroep Gomphus samen met
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
Publicatie september 2006; 368 pagina's;
vierkleuren druk; Formaat gesloten: 17 x 24 cm;
Bestellen: e-mail: winkel@natuurpunt.be

Joris Pinseel – juli 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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Geruisloze windturbines? Uilen tonen hoe het moet.
De geruisloze vlucht van een uil heeft wetenschappers geïnspireerd om een
nieuw materiaal te ontwikkelen dat de wieken van een windturbine
beduidend minder luidruchtig maakt eens ze draaien.

Het materiaal bootst de ingewikkelde en unieke structuur van een
vleugel van een uil na. De eerste tests tonen aan dat het materiaal de
hoeveelheid geluid van een windturbine of elk ander toestel dat
gebruik maakt van ventilatorbladen zoals computers of vliegtuigen,
aanzienlijk vermindert.
Meer energie zonder meer geluid
Windturbines worden vandaag vaak afgeremd om geluidsoverlast te
voorkomen. Het nieuw ontwikkelde materiaal dat als een coating
over de wiek wordt aangebracht, stelt de turbine in staat om aan
vele hogere snelheden te draaien. Zonder daarbij meer geluid te
maken, wordt zo op dezelfde tijd veel meer energie opgewekt.
Het oppervlaktemateriaal werd ontwikkeld door onderzoekers van
de universiteit van Cambridge en drie wetenschappelijke instellingen
in de Verenigde Staten.
De resultaten van het onderzoek werden voorgesteld op de
American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)
Aeroacoustics Conference in Dallas.
"Uilen, vooral kerkuilen of grote grijze uilen, kunnen jagen door
gebruik te maken van stealth. Ze nemen een plotse duikvlucht naar
een prooi en blijven daarbij zelf ondetecteerbaar", zegt
onderzoeksleider Nigel Peake van de Vakgroep Toegepaste Wiskunde
en Theoretische Natuurkunde aan de Cambridge-universiteit.
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"Hoewel dit al eeuwen bekend is, wisten we nog steeds niet hoe of
waarom uilen in staat zijn om in stilte te vliegen."
Unieke vleugelstructuur
Het wetenschapsteam gebruikte hoge resolutiemicroscopen om de
veren van uilen te onderzoeken. Ze ontdekten dat de veren van
uilenvleugels een donzige bedekking hebben die vergelijkbaar is met
het bladerdek van een bos van bovenuit gezien. Verder zijn de
vleugels uitgerust met borstelige haren aan de voorkant en een
poreuze, elastische rand achteraan.
"Geen enkele andere vogel heeft een soortgelijke ingewikkelde
vleugelstructuur", zegt Peake. "Een groot deel van het geluid dat
wordt voortgebracht door een vleugel, of die nu vastzit aan een
vogel, aan een windturbine of aan een vliegtuig, wordt geproduceerd
aan de achterkant, waar de lucht over de vleugel passeert en
turbulent is.
"De structuur van de uilenvleugel zorgt ervoor dat er geen
luchtturbulenties ontstaan waardoor een uil een stille vlucht heeft en
zijn prooi ongemerkt kan benaderen."
Het is die specifieke structuur die de wetenschappers nu geïmiteerd
hebben en die toegepast werd op de bladen van ventilatoren en
windturbines.
www.knack.be (kopie 22 juni 2015)
http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/geruisloze-windturbines-uilen-tonen-hoe-hetmoet/article-normal
580807.html?utm_source=Newsletter22/06/2015&utm_medium=Email&utm_campaign=N
ewsletter-RNBAVUKN&M_BT=463828497618
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Zaden liften kilometers verder mee
met vissen dan gedacht
Via hun darmen kunnen zoetwatervissen plantenzaden veel verder
verspreiden dan eerder gedacht. Dit maakt hen opeens ‘met stip’
belangrijke verbinders van leefgebieden en dus een factor om rekening mee
te houden in natuurbeheer en -herstel. Een onderzoeksteam ontdekte bij
het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) dat hun vertering
trager werkt bij flinke inspanning. Ook van toepassing op allerlei andere
dieren?

“Het maakt voor onze darmen ook uit of we een marathon aan het
lopen zijn of voor de tv zitten met een zak chips,” legt dierecoloog
Casper van Leeuwen uit. De darmen van zoetwatervis de karper
blijken in rust anders te werken dan als ze actief zwemmen.
Daardoor poepen ze tijdens het zwemmen tot een paar uur later. En
laat dat nu net belangrijk zijn voor de natuur!
Net als andere dieren kunnen vissen zaden van planten verspreiden
door ze op te eten en ergens anders weer uit te poepen. Veel zaden
overleven de reis door de darmen namelijk. Zo bereiken ze nieuwe
leefgebieden, zoals stroomopwaarts in rivieren. Hoe ver de zaden
kunnen komen? Dat blijkt nu kilometers verder dan gedacht! Tot nu
toe schatten onderzoekers wereldwijd de zaadverspreiding aan de
hand van rustende dieren. “Terwijl ze per definitie juist bewegen als
ze zaden verspreiden,” leggen de onderzoekers de vinger op de zere
plek. Voor het eerst berekende het team van het NIOO, de
Universiteit van Oslo en Wageningen UR het met de hulp van
zwemmende vissen. De karpers mochten zaden van moerasplanten
eten en daarna rusten of juist zwemmen. De darmen werkten tijdens
het zwemmen één tot twee uur trager, waardoor de vissen pas ‘vele
kilometers verder’ de zaden uitpoepten.
Zoetwatervissen kunnen plantenzaden veel verder verspreiden, en
daardoor het landschap beïnvloeden, dan eerder gedacht.
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De resultaten zijn waarschijnlijk op meer vissoorten dan alleen de
onderzochte karpers van toepassing. En op meer dan alleen zaden:
ook allerlei kleine waterbeestjes kunnen waarschijnlijk weer levend
een vis verlaten. “Volgende week ben ik op de internationale
conferentie Fish Passage 2015 in Groningen,” merkt Van Leeuwen
op. “Daar bespreken we met een paar duizend mensen het belang
van vistrappen in rivieren voor het verbinden van verschillende
leefgebieden. We weten nu dus dat dit niet alleen voor trekkende
vissen zelf belangrijk is, maar voor het hele zoetwater-ecosysteem.”
Hoofdonderzoekers Bart Pollux & Liesbeth Bakker denken nog
verder. Het is tijd voor meer opnieuw berekende records, van belang
voor natuurbeheer. “Buiten het water wordt er ook van alles
verspreid door dieren. Of beweging ook impact heeft op hun
darmen? Er is eigenlijk geen reden waarom het daar anders zou
werken.”
Tekst: Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Bericht uitgegeven op dinsdag 16 juni 2015

De Graanhalm
Berkendreef 3
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.52.62

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal
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WORD STAPPERSVENVERKENNER
Basiscursus voor elke natuurliefhebber
Het Stappersven is een natuurgebied met wereldklasse en herbergt
nog veel natuurmysteries. Leven daar nog slangen? Hoe ziet een
levendbarende hagedis eruit? Waar komen die nachtzwaluwen plots
vandaan? En wat is een bont dikkopje? Wil je graag meer te weten
komen over de geschiedenis, de natuurwaarden en het beheer van
het Stappersven en wil je actief meewerken aan dit uitzonderlijke
natuurproject? Dan is deze belevingscursus iets voor jou. Schrijf je nu
in!
Deelname: € 40 (lessen, activiteiten en receptie inbegrepen)
Info en inschrijven: stappersvencursus@noorderkempen.be
Theoretische lessen: 19u30 tot 22u (NEC De Vroente, Putsesteenweg
129, 2920 Kalmthout)
dinsdag 19 april 2016 - dinsdag 3 mei 2016 - dinsdag 17 mei 2016 dinsdag 14 juni 2016.
Praktijklessen op het terrein:
Zondag 8 mei (6 tot 11u = Vogels kijken en nadien samen ontbijten)
Zondag 22 mei (14 tot 16u = Natuurtocht)
Vrijdag 10 juni (21 tot 24u = Op zoek naar nachtdieren)
Zondag 19 juni (14 tot 16u = Historische wandeling)
Zaterdag 2 juli 2016 (9 tot 16u = In de voormiddag werken we samen met het
Beheerteam en de vrijwilligers van Natuurpunt Noorderkempen in het
Stappersven. In de namiddag volgt een feestelijke afsluiter van de cursus met een
hapje en een drankje en een diploma uitreiking).

Meer info volgt in “De Korhaan”, januari 2016
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Natuurstudieweekend 2016
De Ardennen
Datum: vrijdagavond 17 juni t.e.m. zondagavond 19 juni 2016
Locatie: Vakantiewoning ‘Le brâme du cerf’, Chabrehez (Chabrehé)
1D, 6661 Les Tailles, Houffalize.
Na het succes van ons Natuurstudieweekend 2015 in de Viroin, gaan
we ons nu concentreren op de Ourthevallei met zijn mooie bossen
en rivieren en het hoogveengebied Plateaux des Tailles. De insteek
dit jaar zijn zoogdieren: bever, edelhert, ree, das, vos, everzwijn en
als we geluk hebben wilde kat. Dat betekent dat we in de
avondschemering actief gaan zoeken naar zoogdieren. Overdag gaan
we de bossen in de Ourthevallei en het hoogveenplateau van
Plateaux des Tailles bezoeken; elk met hun specifieke fauna en flora.
We leren de diversiteit aan habitats kennen, zoals bossen,
zonbeschenen bospaden, kronkelende en snelstromende rivieren,
moerasgebiedjes en hoogveen. We trekken samen de natuur in op
zoek, naargelang de interesses van de deelnemers, naar alles wat
leeft en beweegt. Deze combinatie maakt dat we weer een heel
gevarieerd natuurstudieweekendje kunnen aanbieden.
Het weekend lang worden we begeleid door de professionele
natuurgids
Jorn
Van
Den
Bogaert,
oprichter
van
‘natuurgidsardennen’ en slapen we ook in zijn vakantiewoning. De
gids, die in de streek woont, kent de streek goed en is
gespecialiseerd in zoogdieren en vogels. Het weekend is geschikt
voor zowel de beginner als de gevorderde natuurkenner, maar ook
voor mensen die gewoon willen genieten van wandelingen en
biotopen en de streek beter willen leren kennen.
Volgende soorten zijn maar een greep uit een veel langere en
spectaculaire soortenlijst die we kunnen aantreffen.
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Gewervelden: bever, das, edelhert, wilde kat, zwarte ooievaar,
waterspreeuw, ijsvogel, rode wouw, klapekster, grauwe klauwier,
grote gele kwikstaart, ruigpootuil, Oehoe, …
Dagvlinders: aardbeivlinder, groot geaderd witje, blauwe-, rode- en
bruine vuurvlinder, groentje, grote weerschijnvlinder, kleine
ijsvogelvlinder, ringoogparelmoervlinder, purperstreepparelmoervlinder, zilveren maan, woudparelmoervlinder, bosparelmoervlinder,
voorjaarserebia en de superzeldzame en moeilijk te vinden
veenbesparelmoervlinder.
Libellen: speerwaterjuffer, kleine tanglibel, gewone bronlibel,
hoogveenglanslibel, bronslibel en venwitsnuitlibel
Half juni is midden de vliegperiode van vele parelmoervlinders, het
begin van de vliegperiode van de ijsvogel- en weerschijnvlinders en
van de hoogveenglanslibel. Het is ook een goede periode om
zoogdieren te spotten. De weilanden zijn in deze periode normaal
net gemaaid, zodat de kansen op wilde kat en everzwijn groter zijn,
aangezien die regelmatig gaan foerageren op de pas gemaaide
weilanden. Wie weet vinden we wel die mythische en schuwe wilde
kat. Dassen worden zo goed als gegarandeerd gezien, want er wordt
een dassenkijkhut gehuurd, op 200 meter van de vakantiewoning,
zodat we van heel dicht de dassen kunnen observeren.
Niet te missen dus! Snel inschrijven is de boodschap want er kunnen
maximaal 12 deelnemers genieten van dit weekendje.
Praktisch: afspraak op vrijdagavond 17 juni 2016 vanaf 17u00 aan de
vakantiewoning te Chabrehez, vertrek op zondag 19 juni om 17u00.
Er wordt een mail gestuurd om carpoolen te voorzien.
Deelnameprijs: richtprijs* 200 euro per persoon voor leden (2
overnachtingen in een chalet met gedeelde badkamers, 2x ontbijt, 2x
lunch, 2x diner en versnaperingen en drank tussendoor, beddengoed
en dassenkijkhut zijn inbegrepen). Voor die prijs wordt er wel
gevraagd om mee te helpen in de keuken. Voor het transport naar
en van de Ardennen en het transport ter plaatse, dien je zelf te
zorgen.
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* finale prijs wordt berekend naargelang aantal deelnemers en kan
nog zakken. We gaan wel uit van een maximum bedrag van 200 euro.
Info & inschrijvingen:
Igor Vandamme, 03/666 06 80 of igor.vandamme@skynet.be en na
betaling van voorschot van €50 op bankrekening van Natuurpunt
Noorderkempen, BE59 0000 4153 8026 m.v.v. “naam + weekend
Ardennen 2016”. Meer praktische informatie na inschrijving.
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De raarste soort
Wie al eens naar een natuurfilm op televisie kijkt zal ongetwijfeld
meer dan eens tegen beelden van rare soorten levende wezens
aangebotst zijn. Levende wezens waarvan hij zich afvraagt hoe
bestaat het, zo´n onmogelijke vormen, zo´n bijzonder gedrag.
Dino´s met ondraagbaar lange hals en, om niet voorover te
stuiken, met dito staart. Vissen met vervaarlijk scherpe tanden die
hun jongen binnenhappen ter bescherming en als de kust veilig is
hen weer uitspuwen. Kleurige vogels die tuintjes aanleggen, de
afrastering van hun buren afbreken en de afbraakmaterialen voor
eigen bouw recycleren. Huidjes met homogene blubber in; zo klein
dat ze slechts onder een supermicroscoop zichtbaar zijn, die zich
onverwijld naar het punt in hun schaaltje haasten waar de
onderzoeker wat lekkers aanbrengt. In de natuur zijn ze er
allemaal wel ergens. Rare gasten, vaak ver weg, bij de evenaar, bij
de noordpool, in de diepe oceaan, onder het gloeiende
woestijnzand of op een andere weinig toegankelijk plaats.
De raarste van de soorten in de natuur, dichtbij deze keer en
helemaal niet zeldzaam, is echter als ge het mij vraagt, de homo
sapiens, de mens die weet. Let wel, het is de naam die hij zichzelf
opgespeld heeft. Soms doet hij er zelfs nog een schepje bovenop
en rekent zich tot de homo sapiens sapiens, de mens die weet dat
hij weet. Dit om zeker te zijn dat we hem niet voor een minder
ingenieuze soort houden.
Wát is er dan wel zo raar aan die mens zult ge u misschien
afvragen. Van alles.
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Naar klassiek model geef ik u slechts drie voorbeelden.
Ten eerste: hij is een zeldzaam groot nabootser. Geen
koekoekshommel, geen papegaai of spotvogel, geen aap doet het
hem allemaal na. Hij piept als een bange muis, gromt als een
kwade hond, zet een hoge borst op als een gorillabaas, spuwt
venijn als een giftige slang, pronkt met andermans veren beter
dan een pauw ooit kon. Noem maar op. Hij vliegt als een vogel,
maakt stroken klitband zoals kleefkruid rond zaad maakt, al
naargelang het hem uitkomt. En het brengt wat op: hij woekert als
onkruid.
Ten tweede: hij leeft in voortdurende onmin met zichzelf en met
de wereld, aan de dingen waarvan hijzelf hun vorm geeft. Neem
nu die biologen. Ze hebben de levende wezens ingedeeld in
soorten, onderverdeeld in rassen en variëteiten, en gegroepeerd
in geslachten, families, ordes en stammen. Heel rationeel. Tot een
leek komt aandragen met een ´klein koolwitje´ dat de grootte
heeft van een ´groot koolwitje´ en een sterk geaderde vleugelonderkant als van een ´klein geaderd witje´. Of tot een analist
komt aandragen met het erin gevonden gen XXY163BNm dat bij
de blauwtjes thuishoort en bij geen welk danig witje dan ook. Dan
slaat de rationaliteit al snel op tilt en botsen meningen en zelfs
hele mensen tegen elkaar op. De rationaliteit van de homo
sapiens, zo graag gezien als kenmerk van superioriteit over de
natuur, delft dan het onderspit tegen zijn natuurlijke erfenis. Hij is
een levend teken van tegenspraak: wat hem sterk maakt, maakt
hem kwetsbaar. Hij en zijn daden spreken zichzelf aan de lopende
band tegen.
Ten derde: .
Zei ik het daarnet al niet? Dat van die lopende band.
Koen Verschoore
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Kelderbeesten gesignaleerd
Amfibieën zoeken in het najaar vochtige, beschaduwde plaatsen op om er
de winter door te brengen. Ook kelders kunnen een geschikte schuilplaats
vormen. Maar wat moet je met kikkers, padden of salamanders in je kelder
aanvangen?

Luister eerst eens naar Frank of Sabine. Heeft het nog niet gevroren
en blijft het kwik ook de komende week ruim boven de nul, dan kan
je de amfibieën uit de kelder verwijderen en vrijlaten op een
geschikte locatie, zo dicht mogelijk bij de vindplaats. Een
beschaduwde houtstapel in je tuin is top. Je kan zelf ook geschikte
schuilplekjes aanleggen: in een houtmijt, composthoop of
rommelhoekje met steengruis, takken, grasmaaisel en bladeren
kunnen amfibieën doorgaans vlot overwinteren.
Alpenwatersalamander
en
alle ander watersalamanders
duiken in de winterperiode
vaak op in kelders. Donker,
fris, soms ietwat vochtig: een
ideale overwinteringsplek.
Alpenwatersalamander
Foto Hugo Willocx

Maar wat als het kwik onder de nul duikt? Dan gaan we vol voor Plan
B: laat de ‘kelderamfibieën’ overwinteren in een ruime plastic box, in
de kelder. Zorg voor een laagje losse bladaarde (± 5 cm dik) en een
pak dode bladeren die je wekelijks bevochtigd met een vernevelaar.
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Enkele schuilplaatsen (steen, boomschors, stukje golfplaat, …) in de
box en een deksel op de box (salamanders kunnen erg goed
klimmen) en de overwinteringsstek is klaar. Belangrijk: de
temperatuur in de kelder mag niet hoger zijn dan 6 °C; anders
ontwaken de amfibieën uit hun winterslaap, en dat is niet de
bedoeling. Merk je dat de je kelderbeesten toch wakker zijn, dan kan
je hen spaarzaam bijvoederen (bv. door enkele kleine regenwormen
in de box te leggen).
Houtstapels vormen in de
natuur
een
ideale
overwinteringsplek
voor
amfibieën

Foto Dominique Verbelen

En dan is het wachten, wachten op de lente en de start van de grote
amfibieëntrek. Die komt doorgaans op gang eind februari, begin
maart. Tijdens de eerste windstille avonden met een temperatuur
van minimaal 7°C en (miezer)regen ontwaken de kikkers, padden en
salamanders massaal uit hun winterslaap. Dat is ook het moment
waarop je de overwinteringsbox uit de kelder mag halen om die nog
één of twee dagen in de garage of de veranda te plaatsen. Hier is het
(in die periode) meestal iets warmer dan in de kelder en kunnen de
‘boxbeesten’ langzaam wakker worden. Na deze korte acclimatisatie,
kan je de beestjes vrijlaten in de dichtst bijzijnde (visloze) poel waar
jouw ‘amfies’ zich met volle goesting zullen overgeven aan het
liefdesspel. Mooi geregeld, zo!
Dominique Verbelen, Natuurpunt Studie
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Stationsstraat 65
2910 Essen
Tel. 03/667.25.48
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LIFE HELVEX-project
Na een jaar van voorbereiding en het voeren van de nodige
communicatie met de inwoners van de gemeenten en recreanten
zijn de werken nu echt van start gegaan.
Op 15 juli 2015 is de aannemer aan Vlaamse zijde bij het Agentschap
voor Natuur en Bos gestart met de voorbereidende werkzaamheden
voor het maken van de ecologische verbindingszone tussen de
Groote Meer en de Steertse Heide. Een jong dennenbestand zal
omgevormd worden naar droge heide op de hogere delen en naar
natte heide op de laaggelegen delen. Het zijn vooral warmteminnende soorten zoals vlinders, hagedis, gladde slang, … die het
vaak moeilijk hebben om een dicht bosbestand te overbruggen. De
smalle open zone die nu gecreëerd wordt, moet deze soorten de
kans geven om letterlijk en figuurlijk de grens tussen Vlaanderen en
Nederland over te steken. En dit zal werken langs beide zijden. Zo
weten we uit de monitoring dat het groentje – een kleine zeldzame
dagvlinder - aan Vlaamse zijde meer voorkomt dan aan de
Nederlandse. We hopen dat door deze verbinding deze soort ook de
Nederlandse zijde snel weet te vinden.
Op deze manier kunnen populaties die van elkaar afgezonderd zijn,
opnieuw met elkaar in contact komen en elkaar versterken
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Groentje (Callophrys rubi)
Foto Ruben Foquet

Op 21 augustus 2015 zijn dan de werken gestart bij Natuurpunt. In
een eerste fase zal ongeveer 18ha heide- en duinlandschap hersteld
worden.
Nadat
de
ondergroei van Amerikaanse
vogelkers volledig verwijderd
is, zullen aansluitend de
dennen gekapt worden.
Hierbij
zullen
de
veteraanbomen
gespaard
blijven. Veteraanbomen zijn
oude bomen die reeds op de
open landduinen aanwezig
waren nog voor dat het met
bos beplant werd of
spontaan verboste. Tijdens
de gebieds-wandeling van 25
juni
jl.
konden
de
deelnemers
aan
deze
excursie kennis maken met
één
van
deze
veteraanbomen.
Zomereik veteraanboom – Foto Grensparkarchief
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In een open duinlandschap met
verspreid
staande
veteraanbomen zullen heel wat soorten
hun voordeel halen. Denk maar
aan de nachtzwaluw en de
boomleeuwerik. En de eerste
bewijzen zijn er al. Dit jaar vond
Bart, de schaapsherder, reeds 2
pulli van nachtzwaluw op het
reeds herstelde stukje open zand
bij Natuurpunt. Dit deel werd
onmiddellijk na de brand van 2011
vrijgemaakt van bomen en
afgeplagd. We hopen dat deze
mysterieuze soort zal toenemen.
Jonge nachtzwaluwen - Foto: Grensparkarchief

Maar ook talloze kleinere soorten zullen uit deze maatregel hun
voordeel halen. Denk maar aan de heivlinder die houdt van zon
beschenen plekken en vooral de afwisseling tussen heide, open zand
en grassen. In uitgestrekte paarse heidevlaktes komt de soort niet
voor. Juist deze afwisseling heeft hij nodig. Hiermee is het herstel van
de Nolse Duinen ingezet.
Mogelijk zal er tijdens het uitvoeren van deze werken ook hinder
ontstaan op de Verbindingsstraat. Om dit aan de recreanten te
melden werden borden geplaatst. Als je een kijkje komt nemen naar
de werken, raden we iedereen aan om de nodige voorzichtigheid aan
de dag te leggen ter hoogte van de voortschrijdende
werkzaamheden. Langs deze weg willen we ons hiervoor alvast
excuseren. We doen er alles aan om de hinder zo beperkt mogelijk te
houden maar vragen ook begrip van de wandelaars, fietsers en
vergunningshouders.
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Landduinen – Foto P. van Rheenen

Mochten er zich problemen voordoen, dan kan u dat altijd melden
op het secretariaat van het Grenspark:
03/667 64 98 of via email: info@grensparkzk.be .
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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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Trektelpost Muggepiske Kalmthoutse Heide:
een impressie
De mannen zaten tevreden achter hun telescoop. Het beloofde een
mooie dag te worden met een helderblauwe lucht. De trektelpost
Muggepiske op de Kalmthoutse Heide is op zo’n dag immers de
perfecte plaats om de trek van noord naar zuid waar te nemen.
Vanuit alle Scandinavische landen passeren juist op dit punt veel
doortrekkers en ook vanuit Nederland zijn er vele soorten die hier de
grens kruisen op weg naar het warme zuiden.
De identificatie kan gebeuren op vele manieren: het geluid, de
vleugel- en staartbreedte, de grootte, de kleuren.
Er zijn natuurlijk ook de plaatselijke soorten ; deze herken je meestal
makkelijker want dichterbij waar te nemen. Ook hier spelen grootte
en geluid een belangrijke rol. Je hebt de veel voorkomende soorten,
donkerder van kleur en vrij klein. Regelmatig passeert een grotere
soort, wit gekleurd. Deze is het best zichtbaar op het grensgebied
tussen Essen-Hoek en Nispen, maar zijn geluid draagt ver en is goed
hoorbaar tot op het Muggepiske.
De mannen verheugen zich ook want er is goede hoop dat er zich
binnenkort een nieuwe spectaculaire soort zal vestigen vlakbij de
Kalmthoutse Heide, een soort berucht om zijn snelheid en geluid.
Gelukkig wordt de Kalmthoutse Heide straks stiltegebied, zodat men
de heerlijk brommende en dreunende geluiden van al deze soorten
nog beter zal kunnen onderscheiden.
‘s Avonds, moe maar voldaan, keren de mannen huiswaarts.
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Het was weer een mooie dag om vliegtuigen te spotten op de
Kalmthoutse Heide.
Ann Verhelst

Reeds meer dan 25 jaar ga ik regelmatig wandelen op de
Kalmthoutse Heide om te genieten van de mooie natuur, de
uitgestrekte landschappen en de o zo kostbare stilte en rust van dit
prachtige natuurreservaat. Sinds enige tijd wordt deze rust echter in
toenemende mate verstoord door het bijna continue lawaai van
passerende vliegtuigen. Enig onderzoek op internet leerde me dat de
Kalmthoutse Heide ligt onder een steeds drukker wordende
vliegcorridor, zeg maar een autosnelweg voor vliegtuigen, die vooral
gebruikt wordt door de luchthavens van Schiphol (zo goed als alle
vliegtuigen naar het zuiden) en Zaventem (zo goed als alle
vliegtuigen uit het noorden). Dit bijna continue luchtverkeer zorgt
vooral op weekdagen voor veel geluidshinder.
Voorts ligt de Kalmthoutse Heide vlak bij het zich steeds maar
uitbreidende militaire vliegveld van het Nederlandse Woensdrecht.
De jongste jaren is de vliegactiviteit op dit vliegveld in flinke mate
verhoogd, onder andere door vliegopleidingen voor militairen en
vluchten van de zeer luidruchtige AWACS (radarvliegtuigen)
waardoor de geluidsoverlast op de Kalmthoutse Heide nog verder
toeneemt.
De gemeente Woensdrecht, die volgens de burgemeester “een
Europese hotspot wordt in de vliegtuigindustrie”, is er nu in geslaagd
een onderhoudscontract in de wacht te slepen voor de Joint Strike
Fighter, het nieuwe gevechtsvliegtuig dat de F16 zal vervangen. Dit
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gevechtsvliegtuig is berucht voor zijn geluidsoverlast (vier keer meer
dan de F16). In gebieden waar dit vliegtuig reeds operationeel is,
zoals het Amerikaanse Vermont, zijn er al hevige protesten van
omwonenden tegen de extreme geluidsoverlast.
Het lijkt me dan ook vreemd dat het gemeentebestuur van
Kalmthout het label van stiltegebied wenst te bekomen voor de
Kalmthoutse Heide.
Voor meer informatie kan ik volgende websites aanbevelen:
http://www.flightradar24.com/
http://inzicht.bezoekbas.nl/
wikipedia: joint strike fighter programma
Ann Verhelst
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5 juli 2015 – Knutselnamiddag op ’t Park Zomert
Een zonnige zomerzondagnamiddag lokte heel wat mensen naar het
park van de Oude Pastorij waar allerlei organisaties hun initiatieven
& werking in de Derde Wereld voorstelden. Ook Essense inwoners
van vreemde origine konden hun cultuur en tradities voorstellen.
Natuurpunt Noorderkempen was gevraagd een knutselactiviteit te
organiseren voor de kinderen … wij kozen voor “bijenhotels”.
Gewapend met hout, boormachines, spijkers, … stelden we ons
tentje op. Een dertigtal enthousiaste kinderen vonden hun weg naar
onze knutselstand. Zelfs een aantal volwassenen wilden wel eens de
handen uit de mouwen steken.
Met dank aan José, Sonja, John en Wim.

© Joris Pinseel – 5 juli 2015

Joris Pinseel
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Kleurrijke gazonpaddenstoelen,
een beloning voor minder werk
Een gemillimeterd gazon, zonder mos of andere planten erin, is nog altijd de
standaard voor de gemiddelde Vlaming. Bewoners met te lang gras,
bloemen en mos bestempelt men nog vaak als luiaards die hun tuin niet
onderhouden. Dat deze bloemrijke tuinen een oase zijn voor vlinders en
bijen begint langzaamaan toch door te dringen. Maar dat tuinen ook
belangrijk zijn voor zeldzame paddenstoelen is weinig bekend. De mythe
van giftige paddenstoelen die schade aan je gazon aanrichten ontkrachten
we hier.

Het merendeel van de tuiniers ziet paddenstoelen in de tuin als een
probleem. De eerste vraag die vaak spontaan opkomt is: zijn ze
giftig? Bij veel mensen leeft het idee dat paddenstoelen schadelijk
zijn en dus zo snel mogelijk weg moeten. Wat de eetbaarheid betreft
moeten we meteen teleurstellen: in gazons zijn er weinig lekkere
paddenstoelen te vinden en het risico op verwarring met giftige
soorten is groot. Maar langs de andere kant: alleen met peuters en
onbesuisde koks moet je uitkijken voor giftige paddenstoelen. Het
aanraken van een dodelijk giftige soort kan heus geen kwaad.
Met die schadelijke paddenstoelen valt het best mee.
Graslandpaddenstoelen leven als opruimers van dode grasresten en
laten geen sporen na. Opruimers komen elk jaar op dezelfde plek
terug, zolang er genoeg voedsel is. De eigenlijke zwam, de
zwamvlok, overleeft vaak jaren ondergronds. Pas in de herfst worden
de vruchten – de paddenstoelen – gevormd.
Een heksenkring zal jaarlijks groter worden, doordat de zwamvlok
zich uitbreidt.
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Waar een heksenkring groeit, schiet het gras vaak hoger op, want de
zwamvlok geeft bij vertering van dood materiaal heel wat stikstof
vrij. Het gras binnen de heksenkring kan soms iets minder goed
groeien, doordat de zwamvlok in concurrentie gaat met het gras voor
water en voedsel. Ben je geen liefhebber van de oneffenheden die
de paddenstoelen in je gazon veroorzaken, dan brengt het weinig op
om ze te plukken. Zo verwijder je alleen de vruchten. De zwamvlok
blijft onder de grond.
Van mosklokje tot vuurzwammetje
Het merendeel van de gazonpaddenstoelen zijn kleine, grijze tot
bruine paddenstoeltjes, zoals mycena’s, mosklokjes en vlekplaten.
Hoe langer je niet bemest en geen mos verwijdert, hoe groter de
kans op mooiere zeldzaamheden. Wist je dat er zonder veel
inspanning oranje en gele paddenstoelen in je tuin kunnen
verschijnen, die luisteren naar namen als vuurzwammetje,
papegaaizwammetje en elfenwasplaat? Net als orchideeën zijn deze
mooie zwammen goede indicatorsoorten voor waardevolle
graslanden. De zoektocht naar deze adonissen werd onder
natuurbeheerders in Vlaams-Brabant (dankzij onderzoek en
projectsteun van de provincie Vlaams-Brabant) een ware hype.
Onbekend maakt onbemind
Met meer dan 4000 soorten in Vlaanderen zijn paddenstoelen zelfs
bij natuurstudiefreaks niet zo populair. Een groot aantal soorten laat
zich moeilijk op naam brengen in het veld. Aan de slag gaan met een
microscoop om sporen te onderzoeken is voor velen een brug te ver.
Het merendeel van de paddenstoelen is gebonden aan bossen. Kijk
je uitsluitend in graslanden naar soorten die groter zijn dan 1 cm, dan
kom je met een 150-tal soorten wel toe. In Nederland staat 75% van
de graslandpaddenstoelen op de Rode Lijst van bedreigde soorten.
Door de intensieve landbouw is de oppervlakte aan voedselarme
graslanden zo sterk afgenomen dat bermen en tuinen een
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belangrijke rol vervullen om planten en paddenstoelen, die alleen
overleven zonder bemesting, nog een kans te geven.
Paddenstoelen blijken bovendien nog gevoeliger voor vermesting: te
veel stikstof en fosfaten zijn nefast. Daarnaast is ook de ouderdom
van het grasland voor zwammen van belang. Paddenstoelen zijn
gesteld op stabiele, ongestoorde bodems. In kasteeltuinen, waar
decennialang hetzelfde graslandbeheer werd gevoerd, kunnen deze
pareltjes al even lang staan zonder dat iemand het weet.
Wat is een paddenstoelvriendelijk gazonbeheer?
• Gebruik geen chemische onkruidverdelgers en meststoffen.
• Laat mossen toe in het gazon; wasplaten, aardtongen en
knotszwammen houden van mostapijten.
• Laat bloemen toe in je gazon. Soorten als gewoon
biggenkruid, muizenoortje en margriet wijzen erop dat je
gazon interessant is voor graslandpaddenstoelen.
• Hoewel paddenstoelen omver rijden met de grasmaaier geen
kwaad kan, is te vaak maaien tijdens het
paddenstoelenseizoen niet goed. Laat paddenstoelen de kans
krijgen om zich te ontwikkelen, zodat ze hun sporen kunnen
verspreiden. Maaisel afvoeren is belangrijk, zo kun je het
gazon verder verschralen. Laat na het paddenstoelenseizoen
je gazon kort de winter in gaan, zodat de voedingsstoffen van
de dode plantenresten niet terug in de bodem worden
opgenomen.
Wat is het resultaat?
Bovenstaande vier tips zijn niet alleen goed voor paddenstoelen,
maar besparen je ook heel wat tijd en geld. Bovendien zal je op
termijn almaar minder moeten maaien en afvoeren.
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Er zijn vier groepen graslandpaddenstoelen die
aangeven dat je gazon bij ‘de betere’ hoort. De
meest opvallende groep paddenstoelen zijn de
wasplaten, die hun naam danken aan de vettig
aanvoelende plaatjes. Wasplaten zijn stevige
paddenstoelen die goed tegen de kou kunnen en
bij vriesweer nog durven te verschijnen. Verder
hebben de meeste soorten prachtige kleuren en
zijn ze vrij goed herkenbaar.
© Kathleen Pockelé – Knotszwam – 18 okt. 2014

Knotszwammen en aardtongen zijn beide te zien als steeltjes die
nauwelijks boven het gras uitsteken. Satijnzwammen zijn ook
plaatjeszwammen, die je herkent aan hun roze sporen. Het op naam
brengen van soorten uit deze groep is helaas zelfs voor kenners geen
pretje. De eerste groep heeft vaak opvallende kleuren zoals geel en
oranje, de tweede groep is bijna altijd in het zwart. Meer info over
het herkennen van deze groepen vind je op www.natuurpunt.be.
Roosmarijn Steeman

© Joris Pinseel – Wasplaat – 2 nov. 2014
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De zomer is steeds een rustige periode voor wat vogelwaarnemingen
betreft. Iedereen kon genieten van een warme, vrij mooie zomer. Er
kwamen niet zo heel veel speciale waarnemingen binnen, maar toch
konden de personen die op stap gingen in de natuur toch weer genieten van
heel wat boeiende waarnemingen. De opmerkelijkste waarnemingen kan je
nalezen in onderstaand overzicht.

Gedurende deze periode waren er regelmatig Geoorde Futen
(Podices nigricollis) aanwezig in de regio. De meeste waarnemingen
gebeurden bij het Stappersven waar zowel adulte als juvenielen
werden waargenomen. Deze juvenielen zijn echter niet het resultaat
van plaatselijke broedgevallen, maar waren elders grootgebracht.
Leuk was de aanwezigheid van een Kleine Zilverreiger (Egretta
garzetta) bij het Stappersven. Grote Zilverreiger (Egretta alba) was
deze zomer weer een regelmatige gast in de regio. Op 24 augustus
vloog een Purperreiger (Ardea purpurea) over de Drielingvennen in
de Kalmthoutse Heide.
Enkele Ooievaars (Ciconia ciconia) werden in de maanden juni en juli
waargenomen. Vanaf half augustus kwam de najaarstrek van deze
soort weer op gang. Zo werd op 23 augustus een groep van 23 exn.
overvliegend waargenomen over Essen. In het centrum van
Kalmthout werden 7 pleisterende exn. Opgemerkt en boven
Achterbroek een 15-tal. In juli werd nog zeer regelmatig een
Lepelaar (Platalea leucorodia) waargenomen in de Maatjes.
Opmerkelijk was de aanwezigheid op 20 juli van een wijfje Smient
(Anas penopele) bij het moerasje van de Riethoek in de Maatjes. Ook
vermeldenswaardig is de waarneming van een wijfje Pijlstaart (Anas
acuta) bij het Stappersven. In juni werd nog geregeld Zomertaling
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(Anas querquedula) waargenomen in de Kalmthoutse Heide.
Tafeleenden (Aythya ferina) verbleven geregeld in de regio, maar
steeds in kleine aantallen en zo goed als alle waarnemingen werden
verricht op het Stappersven. Brilduikers (Bucephala clangula) waren
zeer regelmatig aanwezig op het Stappersven en de Putse Moer in de
Kalmthoutse Heide, maar er werden geen jongen gemeld.
Wespendieven (Pernis apivorus) werden op diverse plaatsen
waargenomen. Op 28 juli werd een Slangenarend (Circaetus gallicus)
opgemerkt in de Kalmthoutse Heide. Vermoedelijk gaat het om
hetzelfde exemplaar dat heel de zomer aanwezig was op het Groot
Schietveld. Bruine Kiekendieven (Circus aeruginosus) werden
regelmatig gespot in de Maatjes en de heidegebieden van de regio.
Op 16 juli was al een jagende Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)
aanwezig in de Kalmthoutse Heide. Ook in augustus werden nog wat
exemplaren waargenomen. Eind augustus werd enkele keren een
Visarend (Pandion haliaetus) gezien bij het Stappersven. Slechtvalk
(Falco perigrinus) werd zo goed als dagelijks waargenomen op
diverse plaatsen in de regio.
Patrijs (Perdix perdix) werd terug wat meer waargenomen maar toch
gaat het nog altijd niet goed met deze akkervogel. In de Maatjes en
de Wezelse Heide werden enkele zangposten van Kwartel (Coturnix
coturnix) opgetekend en ook in de Kalmthoutse Heide werd een
roepend ex. gehoord.
De enige Bonte Strandloper (Calidris alpina) voor deze periode werd
op 13 juni waargenomen bij het Stappersven. Watersnip (Gallinago
gallinago) was een vrij talrijke doortrekker gedurende deze zomer. In
de Kalmthoutse Heide werden in augustus enkele Zwarte Ruiters
(Tringa erythropus) overvliegend of pleisterend waargenomen.
Groenpootruiter (Tringa nebularia) was vanaf half juni een vrij
geregelde doortrekker, doch steeds in kleine aantallen. Ditzelfde
geldt ook voor Bosruiter (Tringa nebularia) die vanaf juli regelmatig
zijn kostje trachtte bij elkaar te sprokkelen op een aantal venoevers.
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Zomertortel (Streptopelia turtur) werd gelukkig nog regelmatig
gehoord in de Maatjes. Het gaat ook niet goed met deze soort en ze
mag – helaas - gerust bij de categorie “zeldzaam” gecatalogeerd
worden. Tijdens warme zomernachten waren diverse zingende
Nachtzwaluwen (Caprimulgus europaeus) te horen op de
heidegebieden. Middelste Bonte Spechten (Dendrocopos medius)
werden opgemerkt in de Kalmthoutse Heide en op het Klein
Schietveld. IJsvogeltjes (Alcedo atthis) werden zowel in Essen als
Kalmthout opgemerkt langs de Kleine Aa. In Kalmthout jammer
genoeg ook een vensterslachtoffer.
Op 26 juni werd een zingende Nachtegaal (Luscinia megarhynchos)
gehoord in de omgeving van de Kambuusduinen in de Kalmthoutse
Heide. Deze soort is tegenwoordig ook erg zeldzaam geworden in de
regio. Paapjes (Saxicola rubetra) trokken weer vrij geregeld door
vanaf half augustus; de meeste waarnemingen gebeurden in de
Kalmthoutse Heide en de Maatjes. Ditzelfde kan ook gezegd worden
voor Tapuit (Oenanthe oenanthe). Fluiter (Phylloscopus sibilatrix)
deed het dit jaar vrij goed in de streek, in de Kalmthoutse Heide
werden verschillende zangposten gehoord en ook op het Klein
Schietveld werd de soort waargenomen. Enkele Grauwe
Vliegenvangers (Muscicapa striata) werden waargenomen in de
Kalmthoutse Heide, het Klein Schietveld en de Maatjes. Een erg leuke
waarneming was deze van een Ortolaan (Emberiza citrinella) die op
20 juni aanwezig was bij de Drielingvennen in de Kalmthoutse Heide.
Tot zover dit overzicht. Een volledig overzicht kan je terugvinden op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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© Fred Severin – Olifantsrups – Essen-Wildert - augustus 2015

© Bernadette Simkens – Windepijlstaart – Kalmthout - augustus 2015
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