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De
Korhaan

De laatste dagen van 2015 zijn achter de rug. 2016 staat in de
startblokken. Hopelijk kan u terugblikken op een fijn jaar.
Het bestuur van Natuurpunt Noorderkempen kijkt alvast tevreden
terug op het afgelopen jaar. Om te vieren waar we trots op zijn. Om
scherp te stellen waar we volgend jaar beter willen worden. Het was
een meer dan geslaagd jaar. Ons ledenaantal is weer toegenomen.
De activiteiten, zowel uitstappen, lezingen als beheerwerken lokten
heel wat natuurliefhebbers. De paddenstoelencursus was een schot
in de roos … . Maar, er bestaat nog steeds een kloof tussen ‘wat we
wensen’ en wat we ‘in werkelijkheid zien’. Die kloof tussen wens en
realiteit willen we kleiner maken, al is het maar met enkele kleine
stappen.
Eén van die stappen is het organiseren van de cursus
“Stappersvenverkenner”. We hopen hiermee een groot aantal
geëngageerde natuurliefhebbers te interesseren voor ‘het
schitterende biotoop’ Stappersven/De Nol/Boterbergen. Aan u om
deel te nemen. Het programma voor 2016 staat ook weer bol van
interessante uitstappen … traditionals, maar ook enkele nieuwe. Hier
en daar proberen we een andere invalshoek. De beheerwerken in
kader van het Life-Project draaien op volle toeren en ook daar is nog
heel wat bijkomend onderhoudswerk nodig. We rekenen op zoveel
mogelijk helpende handen.
Dat 2015 op wereldvlak jammer genoeg niet vlekkeloos is verlopen
kregen we te zien in de verschillende jaaroverzichten die de Vlaamse
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nieuwsdiensten ons voorschotelden. Terreuraanslagen en de
vluchtelingencrisis zijn maar enkele voorbeelden daarvan. Hopelijk
wordt daar een oplossing voor bedacht. De klimaatverandering
daarentegen, met mogelijk grote natuurrampen als gevolg, is een
wereldprobleem dat ook zéér dringend opgelost moet worden. De
conclusies van de klimaattop in Parijs waren op 6 december 2015
nog niet gekend. Hopelijk zijn ze positief. Gelukkig lanceerden een
aantal Belgische bedrijfsleiders een positieve oproep tot ‘actie’; dit in
tegenstelling tot onze politieke vertegenwoordigers die lang
kibbelden over het Belgische klimaatvoorstel. Er moet echter
dringend iets gedaan worden om een kleine of grote catastrofe te
vermijden. Als burger kunnen we wel proberen ons steentje bij te
dragen … al is het maar op kleine schaal: zelf minder energie
gebruiken, je eens meer te voet of met de fiets verplaatsen, bomen
en struiken aanplanten, plastieken verpakkingen vermijden, meer
ecologisch verantwoorde en milieuvriendelijke producten kopen,
aandacht schenken aan plaatselijke bio-landbouw en bio-producten,
… . Het zal een hele opdracht worden om het tij te keren; hopelijk
lukt het en zadelt onze generatie de volgende generaties niet op met
onoverkomelijke problemen.
En toch wil ik eindigen met een positieve boodschap:

Ik wens je een jaar
met elke dag veel zon
en alleen maar positieve dingen
als dat eens even kon.
Veel liefde, vriendschap,
gezondheid en geluk,
dan kan 2016 zeker niet meer stuk.
Joris Pinseel
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9 januari 2016

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”

Beheerwerken

Einde
±15u30

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

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

@

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

16 januari 2016
17 januari 2016

8u00

Natuurtelling

Einde
±17u00

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

Meer info over het Vogeltelweekend kan je vinden in Natuur.blad of
op de website www.vogelweekend.be. Het is interessant en leuk om
de vogels op de voederplaats in je tuin te observeren.
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24 januari 2016

8u00

Daguitstap

Einde
±18u00

Zeeland
“Vogelobservatie”
Parking Heuvelhal, Kapelstraat
Essen

Tijdens het winterseizoen is Zeeland dé uitgelezen plek om allerlei
soorten ganzen, eenden, steltlopers en roofvogels te observeren.
Met (hopelijk) een bus rijden we langs een aantal gekende
vogelreservaten om deze vogels te kunnen bekijken. Deze uitstap
wordt samen met “De Kuifleeuwerik” (Vogelwerkgroep van
Natuurpunt Antwerpen-Noord) ingericht.
Zowel gevorderde als beginnende vogelliefhebbers zijn van harte
welkom. Het wordt zeker een boeiende en leerrijke dag!
.

Meebrengen: telescoop/verrekijker, aangepaste schoenen, warme
kledij en niet te vergeten picknick en voldoende drank.
Tijdens de middag zoeken we een eetgelegenheid voor een warm
soepje of koffie. Daar kan de picknick genuttigd worden.
Deelname: ± 10 euro
Graag op voorhand inschrijven ten laatste op 20 januari 2016.

@

Info: Herman Jacobs (tel. 03/677 35 98)
hejacobs@telenet.be

6 februari 2016

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerswerken”

Beheerwerken

Einde
±15u30

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

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

@

Info: Igor Vandamme (tel. 03/666 06 80)
igor.vandamme@skynet.be
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6 februari 2016

18u30

Ledenavond

Einde
±23u00

Ledenfeest
Algemene vergadering
Taverne "Den Bosduin", Beauvoislaan 104
Kalmthout
Deelname: € 25,00 (op voorhand storten)
op BE59 0000 4153 8026

Inschrijven voor 1 februari 2016
Ieder lid/sympathisant van Natuurpunt Noorderkempen is van harte
welkom op onze Jaarlijkse Algemene Ledenavond. Locatie voor dit
jaar is Taverne “Den Bosduin” (Beauvoislaan 104 te Kalmthout). De
formule is dit jaar een beetje gewijzigd. Zo vindt de Ledenavond
plaats op een zaterdagavond en houden we deze keer een gezellige
winterbarbecue. De BBQ staat op de veranda terwijl wij gezellig
binnen onze vergadering houden. De avond verloopt als volgt:






Start om 18u30 met een aperitief.
BBQ met divers assortiment aan vis en vlees. Vegetarische keuze
ook mogelijk. Dranken inbegrepen.
Ruim buffet met diverse groentjes, salades, brood, etc.
Vervolgens presenteren we u ons Jaarverslag, Financieel verslag en
Activiteitenprogramma 2016, aangevuld met werk van eigen leden.
Als afsluiter een heerlijk dessertenbuffet met thee of koffie.

Met zijn allen maken we er een gezellige avond van. Bent u nog niet
goed vertrouwd met de werking van onze afdeling of nog nooit mee
geweest op een activiteit? Neem dan zeker deel aan de Ledenavond
zodat u op een ongedwongen manier beter kennis kan maken met de
werking van onze afdeling.
Indien u een vegetarisch aanbod wenst, gelieve dit apart te
vermelden bij inschrijving.

@

Inlichtingen én inschrijving: Kristof Vlietinck
na 17.00 u.: GSM 0497/54 17 21
kristof.vlietinck@lne.vlaanderen.be
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7 februari 2016

Natuurwandeling

10u00

Einde
±12u30

Kalmthoutse Heide
“Wintergenieten op de Heide”

Parking NEC “De Vroente”,
Putsesteenweg 129
Kalmthout

Om een frisse neus te halen na onze Ledenavond van de vorige dag is
een heidewandeling misschien welkom. Tijdens de winter is er
trouwens nog heel wat te beleven op de Kalmthoutse Heide … rust in
een nevelig landschap of misschien een sneeuwtapijt … een stralend
winterzonnetje of misschien een regen- of sneeuwbui. De
weerelementen bepalen de sfeer en uiteraard ook de
natuurwaarnemingen. Laat je verrassen!

@

Info en gids: Chris Vander Sypt (GSM 0476/67 65 41)
Chrisvandersypt@skynet.be

5 maart 2016

9u00

Beheerswerken

Einde
±15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerswerken”
Samenkomst op het kruispunt
Huybergsebaan x Nolsebaan, Essen

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

@

Info: Igor Vandamme (tel. 03/666 06 80)
igor.vandamme@skynet.be
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20 maart 2016

13u30

Landschapstocht

Einde
±16u00

Grens Essen/Huybergen
“Cultuur-historische tocht”
Samenkomst bij manége “De Wolf”
Huybergen

“Trage Wegen” slingeren langs en over de grillige landsgrens met
Nederland. We trekken op cultuurhistorische verkenning langs de
grens en wandelen langs 3 historische hoeven: Staartse hoeve,
Vijverhoeve en Steense hoeve. We worden verwelkomd door Luc
Van Wezel op zijn boerderij. Hij zal uitleg geven “waarom” hij oude
en zeldzame koeienrassen kweekt.
Een tas soep of kop chocomelk wordt ons aangeboden.
Meebrengen: aangepaste kledij, stevige wandelschoenen.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids per mail.
@

Info: rp.topokaarten@skynet.be

9 april 2016
10 april 2016
Weekend

Natuurweekend - Oostkantons
Zat.
“Vogelobservatie”
6u00
Zon. NEC "De Vroente", Putsesteenweg 129
20u00 Kalmthout
Richtprijs half pension: €40 p.p.

Dit jaar kiezen we opnieuw voor een weekendverblijf in de
Oostkantons. Tijdens deze tocht hopen we een aantal typische
vogelsoorten van die regio te zien te krijgen.
Meebrengen: telescoop/verrekijker, aangepaste schoenen, picknick
en voldoende drank voor zaterdag, persoonlijke gerief voor 1 nacht.
Inschrijven verplicht en ten laatste op 1 maart 2016.
Maximum 15 deelnemers

@

Info en gids: Wouter Vanwesenbeeck (GSM 0474/43 33 48)
wouter.vanwesenbeeck@telenet.be
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17 april 2016

8u00

Natuurwandeling

Einde
±12u30



Kalmthoutse Heide
“Vennenwandeling”
Parking Zuid, Verbindingsstraat,
Kalmthout

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

23 april 2016

9u00

Landschapstocht

Einde
±12u30

Turnhouts Vennengebied
“Landschapswandeling”
Parking van de “Kleine Engelandhoeve”
Klein Engeland 14 = baan Baarle-Turnhout

Meebrengen: aangepaste kledij, stevige wandelschoenen.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.
@

Info: René Peeters (rp.topokaarten@skynet.be)
Gids : Richard Vergalen

24 april 2016

10u00

Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”

Natuurwandeling

Einde
±12u00

Bank van Rose Gronon, Schaapsbaan
Essen-Wildert

Het voorjaar is een zeer geschikt moment om de omgeving van de
Kleine Aa te verkennen. Tijdens deze tocht schenken we uitgebreid
aandacht aan de vissen in de Kleine Aa (door het plaatsen van enkele
fuiken).
Meebrengen:
verrekijker,
aangepaste
kledij,
wandelschoenen. Route is geschikt voor rolwagens.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.


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

1 mei 2016

7u00

Natuurwandeling

Einde
±10u00

@

6u00

Natuurwandeling

Einde
±8u30

Natuurwandeling

19u00
Einde
±22u30

13u00

Natuurwandeling

Einde
±17u30

De Maatjes
Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
Kalmthout-Nieuwmoer

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

Info en gids: Fred Severin (fred.severin@gmail.com)

29 mei 2016

10u00

Natuurwandeling

Einde
±12u30

@

NEC "De Vroente", Putsesteenweg, 129,
Kalmthout

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

16 mei 2016

@

Kalmthoutse Heide

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

13 mei 2016

@

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
Kalmthout-Nieuwmoer

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

8 mei 2016


De Maatjes

Stappersven
Kruispunt Nolsebaan x Huybergsebaan
Essen-Wildert

Info en gids: Fred Severin (fred.severin@gmail.com)

De Korhaan nr. 1 / januari 2016

Pagina 10

Remmelduijnen of wandelende duinen
Op 10 maart 2015 is de Nederlandse stuifzandexpert Michel Riksen naar het
Grenspark gekomen om advies te geven bij het herstel van de Nolse Duinen
Hij vertelde ook dat tussen de duinen nog duinpannen liggen met stuifzand.
Dit is fijn en droog zand dat herkenbaar is aan de ‘blonde kleur’ in plaats
van het grijze zand dat we onder de heide vinden. Stuifzand laat zich
gemakkelijk met de wind meevoeren als het aan de oppervlakte ligt. Om het
gebied terug kleinschalig te laten verstuiven, worden de duinpannen gekapt
en geplagd, waardoor het stuifzand terug bloot komt te liggen. Omdat de
wind genoeg snelheid moet hebben om de stuifzandkorrels mee te voeren,
moet het gebied ten zuidwesten (dominante windrichting) van de
duinpannen ook open gemaakt worden.

Naar aanleiding hiervan ben ik op zoek gegaan in mijn kaartenarchief
wanneer er nog zandverstuivingen waren in Kalmthout. Ik heb tevens
op het terrein gezocht naar dat gele stuifzand. Door het verwijderen
van dennen in de Nolse Duinen werden de grillige patronen van de
duinen zichtbaar. Vandaar dat ik op zoek ging hoe ze ontstaan zijn.
Foto’s, historische kaarten en grondboringen hebben me daarbij
geholpen.
Middelkerke 21/12/2014
Foto: René Peeters

Stormwind aan zee
Wegens krachtige westenwinden kon zelfs de kusttram
niet uitrijden (zand in de
sporen).
Door
zandophogingen op de zeedijk
konden we het ontstaan van
dit miniduin goed volgen: langs de loefzijde een zeer zachte helling
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en met een steil verval langs de lijzijde. Merkwaardig dat het duintje
niet alleen in hoogte groeide maar ook in lengte en dit tegen de
windrichting in en dit volgens onderstaand schema met vrije val 34°
van de zandkorrels.

Zo vermeldt geograaf Leenders over de zandverstuiving in ZuidBrabant dat het zand werd afgezet op de rand van middeleeuwse
akkers en beekdalen. Deze kamduinen zijn waarschijnlijk ontstaan
doordat stuifzand bleef hangen in de haag rond de akker of op de
begroeiing van het beekdal.
Nolse Duinen
Nolse Duinen
23/11/2015
Foto: René Peeters

Na
de
uitvoering van
de
geplande
werken (HELVEX
Life-project)
krijgen
we
eindelijk
de
complexe en
ingewikkelde
structuur van de duinen te zien. De foto is genomen langs de lijzijde
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zuidoost van het ronde duin met steile helling. De aanvoer van het
stuifzand gebeurde hier dus vanuit het noordwesten met zachte
helling. Langs het Wortelweggeske kwam door de laatste brand een
langgerekt lengteduin bloot, hier met aanvoer van stuifzand door
overheersende zuidwestwinden. Op andere plaatsen werden ook
dwarsduinen met loefzijde langs het zuidwesten zichtbaar.
Zandverstuivingen in Kalmthout
Einde 19de eeuw is er nog een verstuiving vermeld in Calmpthoutania
(1962/2 – blz. 41): “In 1894 hadden zandverstuivingen plaats die de
weg Kalmthout-Kalmthoutsehoek versperden.”
De stuifzanden werden belegd met heidezoden en circa 6ha werden
met bosden beplant ter hoogte van de Nolse Duinen, ongeveer waar
nu in de zomer de bijenkorven staan en er nog een miniparabool
zichtbaar is.
Over het ontstaan van die duinen is er al heel wat geschreven.
Volgens De Ploey gebeurde dat in 3 periode waarvan de laatste
dateert uit de middeleeuwen, nl. de formatie van Kalmthout. Die gaf
uiteindelijk het huidige reliëf weer.
We kunnen nog verder in de tijd teruggaan volgens een
geomorfologische kaart van De Ploey van de Noorderkempen.
De kwartair-geologische kaart neemt ons 15000 jaar terug in de tijd
waarbij de Nol ontstond door indamming van een fossiel dal (geul
ontstaan in het landschap toen het peil van de Noordzee veel lager
stond).
Als vennen zijn weergegeven: De Groote Meer, het Balckven (nu
Mont Noir), de Putse Moer en het Stappersven; omringd langs de
oostzijde door een paraboolduin. Ze zijn ontstaan als uitblazingskom
tot op de grondwatertafel.
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De Eertbrantsche vennen (moerasgedeelte van de Nol) hebben een
complexe geschiedenis. Aan de westzijde ligt de steilrand van de
Brabantsche Wal. Hierover verder meer info.
Ontstaan van de duinen
We gaan nog verder terug in de tijd dankzij een studie van M. Mijs:
“Bijdrage tot de Geomorfologie van het Duinlandschap van de
Kalmthoutse Heide”.

De Korhaan nr. 1 / januari 2016

Pagina 14

De armen van de paraboolduinen zijn uitgewist en er blijft alleen nog
maar een dwarsduin over van aaneengesloten duinruggen.
Voor het ontstaan van het reliëf moeten we meer dan 2 miljoen jaar
terug in de tijd. De Hazenduinen lagen toen 5 tot 10m onder het
huidige zeeniveau, nu is dat bijna 30m boven het huidige nulpunt.
Tijdens het kwartair werd het reliëf afgevlakt. De Hazenduinen
werden bedekt met een 30m dikke zandlaag. Nieuwmoer en
Essendonk zelfs met 50m zand. Het reliëf werd afgevlakt tot een
niveauverschil van 10m. Tijdens de laatste IJstijd werden dekzanden
2m dik opgewaaid door noordenwinden; einde omstreeks 10 000 jaar
geleden. Dat zand werd later nog eens verplaatst door aanhoudende
westenwinden en zo kregen onze huidige duinen hun vorm.
De Eertbrantsche Vennen
Deze
vennen
lagen
als
een
reusachtige
boemerang
in het landschap op de huidige grens Essen-Kalmthout. Met
“eertbrande” bedoelde men eertijds “haardbrand”, plaats waar men
turf, moer en heideplaggen haalde. De nederzettingsnaam “Nol”
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betekent “zandheuvel” of “duin” waarvan de naam overgegaan is op
het moerasgedeelte.
De Nolse of de Eertbrantsche
Vennen ontstonden echter niet
door uitwaaiing (zoals de Groote
Meer in Ossendrecht) maar door
opvulling.
Ze
zijn
ontstaan
door
indamming van een oud
stroomdal; ook wel misleidend
een “fossiel dal” genoemd (er
zijn helemaal geen fossielen te
vinden). Dat oud oerdal van De

Nol is uitgesleten door het water
toen de zeespiegel lang geleden
meer dan 100m daalde en de
Noordzee droogviel. Nadien is
dat dal opgevuld met dekzand. Het oerdal van De Nol is ongeveer 1
km breed en 2 à 3m diep.
Stappersven en de Nol zijn gescheiden door een duinengordel
waarbij het moerasgebied De Nol 3m lager ligt dan de Stapper. Op
deze kaart is er in De Nolse Duinen nog een duinpanne met
onbegroeid zand te zien. Aan duiker 5 en 6 moet het water dwars
door die duinenrug.
Dat is duidelijk te volgen op de volgende kaart.
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Als we de kaart uitvergroten dan
zie
je
beter
deze
miniparaboolduin vlakbij de
Verbindingsstraat die op deze
plaats werd ingegraven.
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Ook aan de Keetheuvel werd een
duinenrug afgegraven.

Hoe een weg een straat werd: de Verbindingsstraat
Voor 1855 bestond deze weg maar vanaf de kerk van den Hoek naar
het kapelleke Hectors en werd nadien verlengd als zandweg en bleef
dat meer dan 100 jaar. Zelfs een smal fietspad werd aangelegd (zie
foto). Deze zandweg is een straat geworden na 1961 door
aanbrengen van een asfaltlaag op 3m breedte. Ingevolge wijziging
van de gemeentegrenzen in 1977 werden de meeste inwoners van
den Hoek Essenaars. Bijgevolg hebben ze de Verbindingsstraat niet
meer nodig voor gemeentediensten in Kalmthout, waarmee de
verharding achterhaald is en alleen nog maar nut heeft voor
recreatie.
Maar een gewoontepatroon verander je zo maar niet en er zijn ook
nog landbouwvoertuigen die gebruik maken van deze weg. Je kan
alleen maar dromen van de rust en de sfeer die oude foto’s
uitstralen.
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Hierbij een impressie uit het archief van Jos Jacobs, die zijn
familiewortels heeft in de Calmpthoutschen Hoek.
Dit zijn de jonge ruiters van Essen-Hoek, omstreeks 1955 met de
zonen van de familie Van Den Bergh vooraan. Links op de foto de
bossen van Carlier, nu Natuurpunt, en links op het einde van dat bos
is het Wortelpad.
Anekdote van Jos Jacobs:
Men ziet goed de zandweg met op de rechterkant een smal fietspad
aangelegd, waar ik in 1961 dagelijks over reed naar de ‘Plastiek’; fabriek
in Heide. Daar stond ik gedurende mijn shift in de dampende hitte
waterslangen te draaien aan zo’n soort worstenmachine (daar leek die
machine op). Ik werkte daar in drie shiften: vroege, late, en nacht. Mijn préé
was 19,20 Frank per uur en met de nacht 20,20 Frank (halve euro) per uur.
Dat waren andere tijden. Dagelijks door weer en wind 30 km fietsen (15 km
weg en nog eens terug). Maar geen stress en we waren content dat we
goe werk hadden en onze boterham verdienden.
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Remmelduijnen
kaart van landmeter
Meulemans 1774

Het westen
boven.

is

Ook op deze kaart zijn stuifduinen getekend: de Remmelduijnen.
“Remmelen” of “remelen” is een oud middelnederlands woord (van
Dale etymologisch woordenboek p. 736) dat “ijlen van de koorts of
wiebelen betekent”, vandaar de vermelding voor bewegende duinen
en we gebruiken dat woord nog als we rammelen van de honger.
Stuifzand in de Nolse duinen
Er zijn nog 3 stuifzandcellen in de Nol die blootgemaakt worden
(HELVEX - Life project). In een panne hebben we een grondboring
uitgevoerd op zoek naar geel stuifzand.
31/7/2015
Foto: René Peeters

Matthias
Wackenier
(INBO) boort hier 4m
diep op het laagste punt
van een duinpanne. Er is
een laag van 3m geel
zand aanwezig tot op
het grondwater. Dieper
werden plantenresten
en grijs zand gevonden.
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De duinen onthoofd … of … moet er nog zand zijn …
De tragedie van de Vossenberg is uitvoerig beschreven
Calmthouthania, jg 9 - 1956-1957, p. 82-99).

(zie

Tussen 1892 en 1900 werd 50ha van de Vossenbergduinen
afgegraven. Meer dan 1 394 000 m³ duinzand werd langs het spoor
naar Antwerpen vervoerd. Volgens de gemeente hadden de duinen
geen waarde. In het begin was er protest maar in 1888 kwam er geen
enkel bezwaar van de inwoners: “aangezien de duinen toch geen
waarde hebben, kunnen zij, met het oog op latere ontginning, beter
weggeruimd worden en wat al werkgelegenheid zou dat alles niet
meebrengen voor de inwoners.”
Jan Caluwaerts schreef in de Kalmthoutse broodjes ( 07-07-2012)
“Het onvermijdelijke kan niet vermeden worden. In de metropool
wordt het nieuwe station van Antwerpen Centraal geconcipieerd.
Vanaf het station richting Zurenborg moeten verhoogde
spoorwegbermen worden aangelegd. Daarvoor is zand nodig, veel
zand. En “de Vossenberg “, de trots van de Kalmthoutse Heide, zal er
moeten aan geloven door de aanleg van een spoor naar de duinen.”
De aftakking vertrekt aan de spoorweg Antwerpen – Roosendaal,
ongeveer ter hoogte van het huidige station van Heide. Vandaar
volgt het een traject dat in een hedendaagse omschrijving ongeveer
als volgt kan worden aangeduid: Guido Gezellelaan, verhard fietspad
doorheen de Withoefse Heide, de Duitse weg in de Kalmthoutse
Heide en eens het verlengde van de Korte Heuvelstraat voorbij, gaat
het zich vergaffelen in drie takken, die volgens de noodwendigheden
verlegd worden. Eén van de eerste eindtrajecten moet geëindigd zijn
in de omgeving van het ven het “Muggepiske”. Het laatste
eindtraject heeft gelegen aan de rand van de Kambuusduinen.
De dagen van de reus van de Kalmthoutse Duinen zijn inderdaad
geteld. Zijn maximale hoogte bedraagt van de voet tot de top 19
meter. Maar de voet zelf bevindt zich op 25 meter boven de
zeespiegel. De top strekt zich aldus uit op 44 meter boven de
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zeespiegel. Meester Verhoeven, de toenmalige Kalmthoutse
onderwijzer uit Putte, schrijft over deze Vossenberg: “van zijn top
had men de heerlijkste vergezichten.”
Jammer genoeg heb ik die vermelding over de hoogte van de
Vossenberg nergens kunnen terugvinden en de enige betrouwbare
bron vond ik op een stafkaart uit 1863 dus voor de afgraving.
Stafkaart 1863 van de
Vossenbergen.

Het hoogste punt
was toen 35m
boven de zeespiegel
en toen waren de
afgravingen
nog
niet
begonnen.
Nergens heb ik een
opmeting gevonden
van een landmeter
die verwijst naar
een hoogte van 40
m of meer.
M. Mijs vermeldt dat landmeter Havermans meent dat de hoogste
duinheuvel die afgegraven werd tot 47m hoogte hebben gereikt.
Maar dat kan hij onmogelijk zelf hebben opgemeten.
Er bleef nog een heuvelrug over van 29m (opmeting landmeter
Havermans in 1956). Het complex van de Vossenbergen lag tussen de
Cambuusduinen en de Wilgenduinen met een uitloper naar de
zandplaat langs het Koeweggeske.
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23/06/2015
Foto: René Peeters
Wandelweg
langs
het
Muggepiske en de Wilgenduinen.

Crocs
Wat blijft er over van
het zand in dit onthoofd
Duinenlandschap?
Een bedolven podzol
met fraai profiel van
uitspoeling met grijs en
geel zand, tevens in
gebruik als bijenhotel
voor insecten mogelijk
bewoond door solitaire
bijen.
De
top
is
vastgezet door grassen.
M. Mijs beschrijft ze als begroeide kopjes of crocs; wat een golvend
terrein weergeeft. De crocs zijn aangeduid met zwarte vierkantjes
op de Geomorfologische kaart. Deze kaart is gratis te verkrijgen op
het NEC De Vroente in Kalmthout.
De bijbehorende studie uit 1974 geeft een goed leesbaar overzicht
van de vorming van de duinen: “Bijdrage tot de Geomorfologie van
het Duinlandschap van de Kalmthoutse Heide.”
De afbraak van de duinen gebeurde niet alleen door zandwinning
maar ook door een ongecontroleerde invasie van bezoekers die
dachten dat ze hier, zoals op het strand van Blankenberge, naar
hartenlust in de duinen konden putten graven. Daarover zijn er
genoeg oude postkaarten te vinden.
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Hierbij wil ik er toch eentje vermelden dat alles overtreft. Jean
Bastiaensen noemt ze in zijn boek “Geschiedenis van Kalmthout”, de
“bergbewoners” in de heide (p. 284).
Wat er overblijft van
de huidige Vossenbergduinen ligt op een
hoogte tussen 20 en
23m.

Alleen bloot en droog
zand
kan
zich
makkelijk verplaatsen
en begroeiing fixeert
alles, zoals gebeurd is
in de Nolse Duinen.
Ook konijnen kunnen zandverstuivingen stimuleren. Zo zijn er
verhalen bekend dat de konijnen in Nederland de middeleeuwse
duinen beschadigden. Het grootschalig houden van konijnen door
bonthandelaren veroorzaakte in de late middeleeuwen
zandverstuivingen in die duinen. Dat is de bevinding van NWOhistorica dr. Petra van Dam.
Maar dit is een verhaal voor de volgende maal:
“De Hollandse Konijnentuin en de vorming van een kunstmatig
ecosysteem in de duinen 1300-1600”.
Graag uw opmerkingen en reacties aan: rp.topokaarten@skynet.be
René Peeters
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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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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
Meer info te vinden op ingesloten flyer.

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,
concentreren we nu 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.
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Overdag gaan we de bossen in de Ourthevallei en het
hoogveenplateau van Plateaux des Tailles bezoeken; elk met hun
specifieke fauna en flora.
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.
* finale prijs wordt berekend naargelang aantal deelnemers en kan
nog zakken. We gaan wel uit van een maximum bedrag van 200 euro.
Info & inschrijvingen:
Er zijn nog 4 plaatsen vrij.
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.

“De Korhaan” digitaal
Wie “De Korhaan” digitaal als PDF wenst te ontvangen stuurt een
mailtje naar redactie@noorderkempen.be
Het bestuur
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Samenleven met de vos ! Waarom is het zo moeilijk ?
We verheugen ons om de terugkeer van de das, lynx en binnenkort
waarschijnlijk ook de wolf in Voeren en de Ardennen en zijn verbaasd over
de vooroordelen en moeilijkheden om met die roofdieren conflictloos samen
te leven.

Ook de vos, die al veel langer terug is in onze streken en behoort tot
onze inheemse fauna en een belangrijke schakel vormt in het
ecosysteem; zorgt toch nog altijd voor controverse. Vossen zijn
opportunisten en eten wat het gemakkelijkst te vinden of te vangen
is. Hiertoe behoort ook het pluimvee dat we in hokken en rennen
onderbrengen. Slaagt een vos er in een kippenren binnen te dringen,
dan wordt zijn jachtinstinct – door de paniekerige dieren die niet
kunnen wegvluchten – zo geprikkeld dat hij meer dieren doodt dan
hij kan opeten. Vandaag de dag wijst men de vos nog vaak als de
enige schuldige voor deze slachtpartijen aan; een veel gemaakte
fout, want in Kalmthout en Essen komt ook de boommarter en
vermoedelijk sinds kort ook de steenmarter, weer voor.
De ene keer lijkt de grote zorg te gaan naar de schade die vossen bij
pluimvee- en kippenhouders kunnen aanrichten, de andere keer gaat
het over zeldzame diersoorten (weidevogels, sterns, hamster) die
door de vos bedreigd zouden worden.
Vogelbescherming
Vlaanderen en Natuurpunt neemt het op voor de vos omdat dit dier
als natuurlijke predator (van voornamelijk muizen en ratten) een
belangrijke functie vervult in onze ecosystemen.
Een intensieve bejaging of bestrijding is echter geen oplossing.
Wanneer sterfte binnen de vossenpopulatie toeneemt (door
bijvoorbeeld afschot), neemt ook de voortplanting toe. Meer jongen
worden geboren die op hun beurt meer kans hebben om te
overleven. Wanneer een vos sterft, komt er een territorium vrij voor
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een meestal jongere vos. Jonge dieren zijn minder dominant
waardoor meer vossen op eenzelfde oppervlakte kunnen leven.
Analoog geldt dit voor de aangevoerde argumentatie als zou de vos
een bedreiging vormen voor zeldzame soorten zoals weide- en
akkervogels en grondbroedende heidevogels. Of was het nog niet
opgevallen dat deze bezorgdheid steevast door jagers wordt
aangekaart, maar zo goed als nooit door natuurbeschermers? Hier
kunnen we kort zijn: de vos is hier het minste probleem, vergeleken
met o.m. de hedendaagse landbouwtechnieken. In het onderzoek
van Glenn Vermeersch naar boomleeuwerik in het grenspark kwam
de vos nauwelijks voor als predator. 2/40, dus 5% van de
geregistreerde ‘roof-sessies’ konden met zekerheid aan vos worden
toegeschreven. (mond. med. Glenn Vermeersch)
In het verleden mocht er gejaagd worden op de vos van 1 oktober tot
14 februari, maar minister Schauvliege heeft een paar jaar geleden
de 'jaagperiode' uitgebreid, maar de uitbreiding wel gekoppeld aan
bepaalde voorwaarden. Zo mag er alleen worden opgetreden binnen
de 500 meter van de plaats waar er schade verwacht wordt.
Minister Schauvliege besliste ook om een aantal vereenvoudigingen
door te voeren. Zo wordt de meldingsplicht voor zondagsjacht
afgeschaft.
Tot slot is beslist om de jacht automatisch op te schorten wanneer er
5 cm sneeuw ligt (en dit tot 24 uur na het vallen van de laatste
sneeuw). Bedoeling is om het wild te beschermen. "Tegelijk kan de
leidend ambtenaar van het Agentschap Natuur en Bos om redenen
van natuurbehoud de jacht opschorten. Dit kan ook per provincie bij
langdurige, harde vorst", aldus Schauvliege. Natuurorganisaties
waren niet opgezet met die nieuwe uitbreiding.
Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt zijn van mening dat de
schade die vossen aan pluimvee toebrengen kan voorkomen worden
door kippen, eenden, ganzen en andere dieren beter af te schermen.
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Dit kan eenvoudig door hen ’s avonds onder te brengen in een
afgesloten nachthok of door het plaatsen van een vossenvrije ren.
En verder: laat de zorg en het beheer van de natuur en bedreigde
diersoorten over aan echte natuurbeschermers, die weten wel beter!
De aanleiding van dit kort artikeltje is de vondst op 15 november
2015 van verschillende vossenkadavers in een doorschijnende
plastieken zak van pluimveevoerder in ons natuurgebiedje de
‘Smidsevijvers’ te Nieuwmoer, Kalmthout. Dit kan gezien worden
als sluikstort; maar toch hebben we het gevoel dat dit, vanuit
bepaalde middens, een wansmakelijk ‘statement’ is naar ons,
natuurbeschermers van Natuurpunt,

Tekst: samengevoegd uit websites van Natuurpunt en een artikel uit
Knack, aangevuld met persoonlijke alinea’s.
Igor Vandamme, november 2015
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Stationsstraat 65
2910 Essen
Tel. 03/667.25.48
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5 oktober 2015: Cito-beheerdag met een explosief kantje
Het is nu al 4 jaar dat we de geo-cachers mogen verwelkomen in het
Stappersven voor hun jaarlijkse beheerdag. Samen met het
beheerteam helpen de geo-cachers met beheerwerken. Dit jaar
hebben de 35 aanwezigen gewerkt in een verbost nat dopheideveld
aan het Stappersven. Om de kansen van de dophei en het biotoop
van het zeldzame heideblauwtje, de boompieper en de nachtzwaluw
te verbeteren hebben we kleinschalig geplagd, gemaaid, het bos
omgevormd naar een ijl bos, takken gesleurd, zoogdierenhoutwallen
aangelegd, … kortom, een beestig leuk werk. Onder een mooie
helderblauwe hemel en veel zon zagen we vooral lachende (en
zwetende) gezichten. De pauze met zelfgemaakte cake en het
middagmaal met heerlijke bloemkoolsoep werd gesmaakt. Volgend
jaar organiseren we het 5de Cito-event terug in het Stappersven.
Dat we in het Stappersven nog veel
vondsten doen van zeldzaamheden is
leuk, heel leuk zelfs, en soms stoten we
ook op zeldzaamheden die niets met
natuur te maken hebben. Zo vond Peter,
beheerteamlid, tijdens deze beheerdag, 2
Britse 3.7 inch obushulzen van het jaar
1943. De obussen werden gebruikt in het
"QF 3.7inch - AA Gun" om luchtafweergranaten mee af te vuren, liet vrijwilliger
Jan Arnouts, een lokaal WO-II kenner ons
weten. Het is best mogelijk dat daar dan
Brits luchtafweer heeft gestaan.
Dat wil niet persé zeggen dat die daar
stonden om Duitse vliegtuigen neer te halen, want deze kanonnen
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werden ook als gewone artillerie gebruikt om de Duitsers op de
grond te beschieten.
Een leuke vondst dus.
Igor Vandamme, oktober 2015

Groot Heroïsch WerkWeekend
Jaarlijks organiseert JNM in samenwerking met Natuurpunt het
“Groot Heroïsch WerkWeekend”. In het weekend van 6 tot 8
november streek het gezelschap neer in het gebied rondom het
Stappersven waar ze verbleef in het Boswachtershuisje. Een
twintigtal jongeren stak zaterdag samen met de plaatselijke
natuurpunters de handen uit de mouwen om grote
rododendronstruiken
te
verwijderen uit het bos. Om de
adderpopulatie een hart onder de
riem te steken werden zondag
slangenhopen
aangelegd. Die
zullen door adders gebruikt
worden om op te warmen en om te
schuilen op koudere dagen.
De enthousiaste groep JNM-ers op GHWW
Foto: Igor Vandamme
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JNM Akerland beheert het Helleven in Kalmthout.
In het kader van het ‘Charter voor biodiversiteit’ van de Milieuraad
Kalmthout werd het Helleven beschreven als een gebiedje met grote
natuurwaarde. In de Milieuraad werd er gedacht om dit gebiedje te laten
adopteren door JNM Akerland, wat het beheer ten goede ging komen. Maar
het engagement van de jongeren voor natuureducatie en natuurbeheer
speelde ook een belangrijke rol in dit voorstel. De milieuraad was verheugd
met de beslissing van JNM Akerland om die rol op zich te nemen.

JNM Akerland adopteert dus het Helleven.
Het Helleven is een poel in Kalmthout. Naast dit ven ligt een
weilandje dat begraasd wordt door schapen en hierbij hoort ook een
stuk bos. Dit alles is eigendom van de gemeente Kalmthout die met
JNM Akerland een beheersovereenkomst opstelt. De komende jaren
zal het Helleven bijgevolg uitvalsbasis zijn voor verschillende van hun
activiteiten vol spel, plezier en natuurbeheer en -educatie.
Ligging
Het Helleven grenst aan het Klein Schietveld en is met de bijhorende
bossen een belangrijke buffer voor het naastgelegen industrieterrein
‘Bosduin’.
Historiek
Ten tijde van Ferraris bestond het gebied voornamelijk uit
heidegebieden, waarbij van bos nog geen sprake was. In de 19 de
eeuw begint men met de aanplanting van naaldbossen waardoor het
naastliggend
bos
wellicht
ook
is
ontstaan.
Kleine
landschapselementen zoals een houtkant verdwenen in de jaren ‘80
of ‘90 maar werden terug aangeplant. In 1998 liet de gemeente
Kalmthout de poel opnieuw uitgraven waarbij de oevers hellend
werden gemaakt. Het ven, wei en bos is of was biotoop van onder
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meer vossen en de rosse vleermuis. Eind jaren 90 werden
verschillende amfibieën, waaronder de kamsalamander gevonden in
de poel. Helaas leverde een recente inventarisatie geen
waarnemingen van salamanders meer op. Het groentje (dagvlinder)
maakt gebruik van de aanwezige heideplanten en het ven, het bos
en de bomenrijen zijn ook ideaal voor de vele broedvogels uit de
wijde omgeving.
Beheer
Voor het beheer van het Helleven heeft JNM en de gemeente
Kalmthout een aantal doelstellingen vooropgesteld. Deze staan
beschreven in een beheerplan dat in 2010 opgesteld werd in
opdracht van de gemeente Kalmthout.
Om de poel terug leefbaar te maken voor o.m. amfibieën zal de
bovenste laag, waaronder veel grassen, machinaal afgeschraapt
worden. Door het regelmatig maaien van grassen op de oevers, het
onderhouden van de knotwilgen naast de poel en het verwijderen
van exoten probeert JNM de inval van organisch materiaal te
beperken en de poel zo open mogelijk te houden. Hiernaast zal JNM
in samenspraak met de gemeente Kalmthout het naastliggende bos
natuurlijker maken door het verwijderen van exoten zoals
rododendron en Amerikaanse vogelkers. Het aanplanten van kleine
inheemse boompjes kan de diversiteit van het bos verhogen en het
hangen van nestkastjes voor o.m. bosuil en/of vleermuizen verhoogt
de natuurwaarde van het bos.
Thijs Nouws en Igor Vandamme
oktober 2015
Meer informatie over dit project is beschikbaar op onze website
www.jnm.be/akerland
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Merels
Met merels zweef ik altijd een beetje tussen haat en liefde, twijfel ik
tussen hangen en wurgen. En misschien ben ik niet de enige.
Als die ene merel ´s winters de hele voedertafel monopoliseert, als in
maart de ´s avonds pas hun kopje bovenstekende erwtjes er ´s
ochtends halfverschrompeld bijliggen her en der verspreid, dan weet
ik wel hoe te denken. Wanneer van de nog niet eens hun kopje
bovenstekende erwtjes van een volgende zaaisel slechts putjes
netjes op een rij overblijven denk ik dan weer; misschien overdrijft
ge, ge moet tenslotte niet alle kwaad aan merels toeschrijven,
muizen kennen er ook wat van. De houtduiven trouwens evenzeer;
niet voor niets heetten ze in het oude dorp destijds koolduiven. Dit
jaar ruïneerden ze alle soorten koolplantjes. Tot ik op een vroege
ochtend een merel tussen de pas herplante koolrabi en
bloemkooltjes zag. Hij knipte nog inderhaast de negende van tien
stekken door voor hij wegvloog, gillend alsof ik het was die hém
schade had toegebracht. Voor dit jaar wist ik het wel weer. Over
kersen en krieken volgend jaar maak ik me geen illusies meer.
En toch zou ik die trage zang met rustige tonen niet graag missen. ´s
Ochtends bij de eerste schemering wanneer hij de dag inluidt. Of ´s
avonds, net voor de schemering, wanneer hij om regen fluit. En toch
kan ik het niet over mijn hart krijgen een mereljong, een toekomstige
boef dus, af te maken. Al zit het daar voor het grijpen. Zelfs ons kat
lijkt in die malaise te delen.
Het was in augustus. Een te vroeg uitgevlogen jong zat al de hele
ochtend op de oprit te tsjriepen. Toen ik naderde zette het een paar
stapjes opzij en hield zijn bek. Uit de struiken klonk een korte
waarschuwing. Het jong keek ineengedoken om zich heen en hipte
enkele sprongetjes verder de struiken in. Dat wordt een vogel voor
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de kat dacht ik. Want onze kat is een geduchte jager. Een week
eerder had hij (het is een hij) nog een jong haasje aangesleept. Zo
doen jagers. Maar die dag was hij, goed maar, nergens te zien. Meer
dan vijf dagen lang heeft het mereljong, nu hier dan daar op het
beton, zitten tsjriepen. En de kat? Die was terug, wandelde langs het
ineengedoken hoopje zieligheid, keek er eens naar - zijn staart trilde
niet eens van spanning - en negeerde het jong volkomen.
Denk vooral niet dat ik het gedroomd heb. Want, geloof het of niet,
twee weken later zat aan de andere kant van het huis weer een
mereljong op het beton, een ander. Een beetje kwieker dan het
eerste, wat beter in de veren, en met een minder raspende
bedelroep. Ook dat is er wel een week lang blijven doorhippen. Niet
dat onze kat geen vogeltjes placht te lusten. Tot en met de grootte
van een houtduif.
Ik weet het niet meer. Is onze kat abnormaal geworden? Of doen alle
katten zo? Of valt een kat enkel wie bang is aan? Of wat beweegt? Of
ruiken of smaken mereljongen niet lekker? Of is de kat superslim en
wacht hij tot aan de buit wat meer vlees zit? Of..., of...
Er lijkt me een onderzoek in te zitten; een Nobelprijs waard.
Koen Verschoore
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Drankenhandel
Van Oevelen
Moerkantsebaan 47a
2910 Essen
Winkel
tel. 03/235.61.32
Kantoor
tel. 03/667.23.06
maandag & woensdag tot vrijdag
9u00 - 12u30 & 13u30 - 18u00
zaterdag doorlopend
9u00 - 17u00
zondag van 9u30 - 12u30
dinsdag gesloten
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Dagvlinders
Tijdens 2015 werd voor het 23ste jaar op rij naar vlinders gezocht. Heel wat
vlinderliefhebbers noteerden hun waarnemingen en voerden ze in op
www.waarnemingen.be. Sommige waarnemingen werden me persoonlijk
medegedeeld. Gelukkig konden we vaststellen dat er heel wat vlinders
werden waargenomen in onze regio. Maar over het algemeen was het,
ondanks de zonnige zomer, eerder een zwak vlinderjaar.

In 2013 werd een nieuwe Rode Lijst gepubliceerd. Er werden hierin
een aantal aanpassingen opgenomen in vergelijking met de Rode
Lijst van 1999.
Hieronder een lijstje waarop enkele bijzondere soorten uit de
Noorderkempen werden opgenomen. De dalende trend in
Vlaanderen valt op. Gelukkig zijn er ook enkele positieve
ontwikkelingen merkbaar. Is dat ook zo in de Noorderkempen?
soort
Rouwmantel
Keizersmantel
Kleine parelmoervlinder
Gentiaanblauwtje
Grote vos
Groentje
Bont dikkopje
Heideblauwtje
Heivlinder
Bruin blauwtje
Bruine eikenpage
Argusvlinder
Geelsprietdikkopje
Zwartsprietdikkopje

Rode Lijst 1999
uitgestorven
met uitsterven bedreigd
met uitsterven bedreigd
bedreigd
bedreigd
kwetsbaar
kwetsbaar
kwetsbaar
kwetsbaar
kwetsbaar
kwetsbaar
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
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Rode lijst 2013
Ernstig bedreigd
Niet in gevaar
Bijna in gevaar
Ernstig bedreigd
Ernstig bedreigd
Kwetsbaar
Bijna in gevaar
Bedreigd
Bedreigd
Niet in gevaar
Ernstig bedreigd
Bedreigd
Kwetsbaar
Kwetsbaar
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trend
+
+
+
=
+
+
-

Citroenvlinder
Kleine vos
Oranjetip
Eikenpage
Hooibeestje
Kleine vuurvlinder
Koninginnenpage
Landkaartje

niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd

Bijna in gevaar
Bijna in gevaar
Niet in gevaar
Niet in gevaar
Niet in gevaar
Niet in gevaar
Niet in gevaar
Niet in gevaar

=
=
=
=
=
=

Een overzicht:
Rouwmantel, Kleine parelmoervlinder en Groot geaderd witje
werden in de afgelopen 23 jaar wel eens opgemerkt. Zwervers of
doortrekkers. In 2015 geen enkele betrouwbare waarneming van
deze zeer zeldzame soorten.
Van de Ernstig bedreigde soorten werden zowel het
Gentiaanblauwtje als de Grote vos terug waargenomen in onze
regio. Over het Gentiaanblauwtje bestaan er twijfels … daarover later
meer. Bruine eikenpage werd sinds 2010 niet meer waargenomen.
Deze onopvallende vlinder laat zich moeilijk zien; mogelijk is ook
deze soort uit de regio verdwenen.
Gericht zoeken bracht de volgende gegevens van enkele Bedreigde
soorten aan het licht. Zowel Heivlinder als Heideblauwtje werden in
het Kalmthoutse Heide en op het Klein Schietveld waargenomen; ook
in de buurt van het Stappersven. Beide soorten hebben zich na de
brand grotendeels hersteld. Het Heideblauwtje werd ook terug op
het Benegobos opgemerkt. Geen Argusvlinder meer waargenomen
in de streek. Deze vlinder is altijd al zeldzaam geweest en lijkt nu
voor goed verdwenen uit de streek.
Gegevens van enkele Kwetsbare soorten:
Het Groentje werd op heel wat plekken, zowel in het Grenspark als
op het Klein Schietveld waargenomen. Van het Zwartsprietdikkopje
werden slechts een 10-tal exemplaren opgemerkt, waarvan 7 tegelijk
op bloeiende Kattenstaart langs de Schamse Dijk te Essen. Elders
slecht enkele exn (in tuinen en Horendonkse Bossen)!!! Gaat het met
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dit vlindertje dezelfde weg op als met het Geelsprietdikkopje? Van
die soort werd, na vele jaren afwezigheid, weer een betrouwbare
waarneming gemeld. We kunnen niet anders concluderen dan dat
deze 2 soorten uit de groep van de Dikkopjes fel achteruit zijn gegaan
in onze regio.
Enkele soorten, die ooit zeer algemeen voorkwamen, werden in de
nieuwe Rode Lijst ondergebracht in de categorie “Bijna in gevaar”.
Het gaat hier om Citroenvlinder en Kleine vos. De Kleine vos lijkt zich
in de regio, na een lange periode van afname, terug te herstellen. Er
werden iets meer exemplaren dan de afgelopen jaren opgemerkt;
maar nog steeds vrij laag. Ook de Citroenvlinder deed het weer beter
maar nog steeds in lagere aantallen dan in de jaren 90. Het Bont
dikkopje daarentegen doet het iets beter dan vroeger. Dit leuke
vlindertje werd zowel in de Kalmthoutse Heide als het Klein
Schietveld opgemerkt. Ook de vliegplaats in het Benegobos was dit
jaar bezet!!
In de nieuwe Rode lijst (2013) vinden we eveneens vlinders onder
de categorie “Momenteel niet in gevaar”. Of dit anno 2015 nog
strookt met de plaatselijke situatie in het veld is twijfelachtig.
Van het Groot dikkopje werden verscheidene waarnemingen verricht
op vliegplaatsen her en der verspreid in de regio. Vaak met mooie
aantallen, maar niet te vergelijken met de jaren 90.
Van de Koninginnenpage kregen we slechts vier meldingen binnen;
enkel vlinders. Dit is erg weinig in tegenstelling tot vroeger.
De Witjes doen het nog steeds goed in onze regio. Het Oranjetipje
werd op enkele plaatsen gezien; maar toch iets minder talrijk dan de
voorgaande jaren. Heeft dit vlindertje het maximum in zijn
verspreiding bereikt? Of speelt de verschraling in het
landbouwgebied dit vlindertje nu ook parten? Opmerkelijk is de
gestage afname van groeiplaatsen van Pinksterbloem; toch één van
de belangrijkste waardplanten van deze soort. Dit opvallend
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vlindertje werd jaar na jaar meer en meer waargenomen in de regio;
doch nu lijkt dit gestopt.
Klein geaderd witje en Groot koolwitje werden in een kleiner aantal
opgemerkt. Het Klein koolwitje scoorde zoals gewoonlijk zeer goed.
De Kleine vuurvlinder werd het ganse vlinderseizoen in behoorlijke
aantallen waargenomen; meestal solitaire exemplaren, maar op
sommige locaties met meerdere te gelijk. In vergelijking met de
afgelopen jaren werden opmerkelijk meer exemplaren geteld. De
meeste waarnemingen vonden plaats in de Kalmthoutse Heide.
De Eikenpage valt weinig op. Dit jaar werden enkele exemplaren
ontdekt in het Grenspark. De meeste werden echter waargenomen
in het weilandgebied tussen Achterbroek en Kalmthout-Centrum;
waar Frans Vorsselmans intensief heeft gezocht naar baltsende
mannetjes in de boomtoppen van de zomereiken (die daar gelukkig
nog frequent voorkomen in het landschap). Misschien ook eens
elders op zoek gaan naar deze leuke vlindersoort?
Boomblauwtje werd dit jaar in behoorlijke aantallen aangetroffen;
veelal in tuinen. Maar van het Icarusblauwtje werden slechts 26
exemplaren opgemerkt, waarvan 10 tegelijk op het voormalig
Rangeerstation in Essen. De andere op de Kalmthoutse Heide, in De
Nol, De Maatjes en in een tuin. Ook deze soort krijgt het moeilijk.
Waar zijn er nog bloemenrijke wegbermen waar hij/zij naar
hartenlust kan foerageren of eitjes kan leggen. Het Bruin blauwtje
werd, in tegenstelling tot vorige jaren, slechts één keer opgemerkt.
Ook in de groep van de Schoenlappers valt een achteruitgang te
merken. De Dagpauwoog werd nog behoorlijk veel waargenomen.
Vooral tijdens de zonnige zomerdagen en in oktober-november. Dat
belooft, want die exemplaren gaan een winterslaap doormaken en
verschijnen in het voorjaar 2016. Maar de aantallen uit 2015 zijn nog
altijd niet te vergelijken met de waarnemingen van de jaren 90.
Gehakkelde aurelia deed het niet zo goed dit jaar; er kwamen
slechts 18 meldingen, mooi verspreid over het hele jaar. Landkaartje
kwam veel minder voor dan de vorige jaren; slechts een 12-tal exn.
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Deze soort is blijkbaar op de terugweg na een sterke uitbreiding in de
jaren 80 en 90. De Atalanta (ooit in de categorie ‘trekvlinders’) was wel
frequent aanwezig, maar niet in zeer grote aantallen. Op 28 februari
2015 kon ikzelf een zeer vroeg exemplaar in mijn tuin observeren.
Met grote zekerheid een overwinterend exemplaar; ik zag hem op
die zonnige dag uit mijn tuinberging vliegen. Op 4 december 2015
werd door Koen Verschoore nog een pas uitgeslopen exemplaar
opgemerkt in zijn tuin. Wel heel erg laat op het jaar!
De Keizersmantel doet het in Vlaanderen blijkbaar goed, maar in
onze regio blijft het toch nog een zeldzame verschijning die dit jaar
niet werd opgemerkt.
De Zandoogjes deden het ook minder goed. Bont zandoogje werd
minder regelmatig opgemerkt in bossen, bosranden en tuinen. De
toename van de afgelopen jaren lijkt te stagneren. Evenals in de
vorige jaren werd het Hooibeestje waargenomen. Dit jaar op de
Kalmthoutse Heide en het Klein Schietveld. Oranje zandoogje was in
kleine aantallen aanwezig in enkele bermen en enkele tuinen, het
Grenspark en het Klein Schietveld. Ook Bruin zandoogje kwam
minder talrijk voor. Deze soorten hebben m.i. erg te lijden onder het
zeer strakke wegbermbeheer dat gevoerd wordt.
Bij de trekvlinders was het al niet veel beter.
Er werden slechts twee Oranje luzernevlinders opgemerkt en géén
Gele luzernevlinders. In tegenstelling met de vorige jaren werden
zéér weinig Distelvlinders genoteerd.
Bedenking
Er werden dit jaar enkele vlinderwaarnemingen gepost die erg in
twijfel kunnen getrokken worden. Meldingen van Kleine
parelmoervlinder, Sleedoornpage en Koevinkje in de Kalmthoutse
Heide, heb ik niet weerhouden in dit overzicht, wegens ‘erg
onwaarschijnlijk’ en slechts ‘éénmalig’ gemeld zonder bevestiging
door anderen. Ook het ‘terug’ voorkomen van het Gentiaanblauwtje
op de Kalmthoutse Heide, en dan nog op een locatie waar géén
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historische gegevens van bekend zijn, is dubieus. Dat er op het Klein
Schietveld een kleine populatie voorkomt is meer waarschijnlijk.
Ik zou toch willen oproepen om enkel juiste determinaties in te
voeren. Bij twijfel … niet posten! Of zorg voor een ter plaatse
genomen foto zodat het kan gestaafd worden. Fouten kunnen snel
een eigen leven beginnen leiden, zoals de ‘waarneming?’ van een
Koevinkje in Essen-Centrum, vermeld in “Dagvlinders in Vlaanderen”
(uitgave 2013).
Besluit
We merken dat de ‘ooit algemene’ vlinders het stilaan beter doen,
zeker de Kleine vos en de Citroenvlinder hebben zich, na hun
terugval, deels kunnen herstellen. Dagpauwoog deed het
opmerkelijk beter dan de vorige jaren. De opmars van het
Oranjetipje stagneert en de ontdekking van nieuwe vliegplaatsen van
de Eikenpage zijn hoopvol voor de komende jaren. Een degelijke
inventarisatie van deze leuke soort blijft zeker een noodzaak. Mogen
we het Zwartsprietdikkopje nu ook al bij de “verdwijnende” soorten
plaatsen? Misschien wordt het mysterie ‘Gentiaanblauwtje’ opgelost.
Literatuur:
Maes, D. & Van Dyck, H., 1999, Dagvlinders in Vlaanderen – Ecologie,
verspreiding en behoud. Stichting Leefmilieu/Antwerpen i.s.m. Instituut
voor Natuurbehoud en Vlaamse Vlinderwerkgroep/Brussel.
Maes, D., Vanreusel, W. & Van Dyck, H., 2013. Dagvlinders in Vlaanderen:
nieuwe kennis voor betere actie. Tielt: Uitgeverij Lannoo nv.
Met dank aan de vele waarnemers die hun gegevens postten op
www.waarnemingen.be

Joris Pinseel

De Korhaan nr. 1 / januari 2016

Pagina 44

De Huiszwaluw (Delichon urbica) in Kalmthout
Het aantal broedgevallen van de Huiszwaluw in Kalmthout blijft
stabiel, met lichte schommelingen over de jaren heen. Het is wel zo
dat we enkel de broedgevallen tellen, zonder rekening te houden
met broedsucces of het aantal broedsels per koppel per jaar. Het
voorjaar was droog, met regen vanaf half juni, met als gevolg dat ze
maar laat begonnen zijn met hun nesten. Dat dit een gevolg had voor
het aantal broedsels per koppel later op het jaar weten we niet.
STATISTIEK
# broedgevallen
gemiddeld # per
locatie (woning)
# broedgevallen in
kleine kolonies
# broedgevallen in
grote kolonies
kolonie
Heikantstraat
kolonie Kruisstraat
kolonie Violetlaan
kolonie Handelaar
kolonie
Brasschaatsestwg
kolonie Darm
kolonie J.
Tilborghstraat
kolonie Heuvel
# broedgevallen
richting noorden
#broedgevallen
richting oosten
# broedgevallen
richting zuiden
# broedgevallen
richting westen

2005
126

2006 2007
152 142

2008 2009
172 163

2010 2011
145 160

2012 2013
157 117

2014 2015
154 159

3,50

5,07

4,90

5,38

4,18

4,53

4,21

4,13

3,08

3,85

3,98

17

12

8

6

19

20

22

37

34

34

44

109

140

134

166

144

125

138

120

83

120

115

11
16
0
49

8
57
0
48

6
63
1
35

5
76
0
38

9
72
0
32

11
64
0
31

12
78
0
31

21
74
0
16

19
42
0
11

16
67
0
23

17
56
0
29

0
11

0
10

0
12

0
27

9
26

9
15

10
16

16
24

15
26

18
24

16
21

6
33

4
25

1
24

1
25

1
14

0
15

0
13

0
6

0
4

0
6

11
9

33

24

24

28

33

39

36

33

26

33

37

31

64

67

77

73

65

75

68

38

62

65

41

31

23

31

29

22

22

26

25

27

23

21

33

28

36

28

19

27

30

28

32

34
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Opmerkelijk is wel dat de kolonie aan de J. Tilborghstraat, na jaren
afwezigheid, terug is van weggeweest. Reden?
Als er vrijwilligers zijn die willen helpen met tellen, zeker voor de
kolonie van Nieuwmoer, mag je je zeker melden. Het is een heel
toffe en leerrijke ervaring.
Igor Vandamme
oktober 2015

Huiszwaluw
© Glenn Vermeersch

n.v.d.r.
De kolonie van de Sint-Jansstraat op Essen-Wildert telde dit jaar een
10-tal nesten. Dit waren er meer dan in 2014. De nesten liggen hier
verspreid over een lengte van ongeveer 500 m (tussen het station en
de kerk).
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De Graanhalm
Berkendreef 3
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.52.62

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal
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Het najaar is steeds een boeiende periode om naar vogels te kijken. Vele
broedvogels trekken naar hun overwinteringsgebied en passeren bij deze
tocht door onze streek. Naast al deze doortrekkers is het ook steeds
uitkijken naar zeldzame soorten. Dit najaar was het vrij kalm qua
vogelwaarnemingen en werden er minder zeldzame waarnemingen verricht
dan anders. Toch werden er weer heel wat boeiende dingen opgemerkt en
springen er enkele zaken toch in het oog. De merkwaardigste feiten voor
deze periode vind je in onderstaand overzicht.

Geoorde Futen (Podiceps nigricollis) verbleven nog tot half okt. op
verschillende heidevennen.
Grote Zilverreigers (Egretta alba) waren de ganse periode heel
regelmatig waar te nemen, vooral in het weilandencomplex De
Maatjes/Wezelse Heide, de heidegebieden en het Beekdal van de
Kleine Aa. Op 14 sept. vloog een Purperreiger (Ardea purpurea) over
de Biezenkuilen in de Kalmthoutse Heide. Tussen begin sept. en half
nov. vlogen af en toe solitaire of kleine groepen Ooievaars (Ciconia
ciconia) over de regio.
De eerste Kleine Zwanen (Cignus bewickii) vlogen op 16 okt. over
Kalmthout - Nieuwmoer. Daarna pleisterden tot max. 16 exn. in de
Wezelse Heide. Grote groepen werden dit najaar niet opgemerkt. De
eerste Toendrarietganzen (Anser serrirostris) werden eind sept.
opgemerkt in de regio. Nadien werd deze soort regelmatig
pleisterend waargenomen in De Maatjes met een maximum van een
300-tal exn. Leuk was de aanwezigheid van een Kleine Rietgans
(Anser brachyrhynchus) in De Maatjes op 14 nov. De eerste
Kolganzen (Anser albifrons) werden eind sept. Waargenomen.
Daarna verbleven nog groepjes met in totaal enkele honderden exn.
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Vanaf okt. waren Grauwe Ganzen (Anser anser) ook vrij talrijk
aanwezig. In de Maatjes verbleven dagelijks enkele honderden exn.
Begin sept. verbleven enkele Smienten (Anas penopele) op het
Stappersven. Eind nov. was dit aantal opgelopen tot 65 exn.
Krakeenden (Anas strepera) werden dit najaar minder gemeld dan
anders. Groepjes Wintertalingen (Anas crecca) waren vooral
aanwezig op heidevennen en in De Maatjes. Pijlstaart (Anas acuta)
was dit najaar in zeer klein aantal aanwezig, zo goed als alle
waarnemingen werden verricht op het Stappersven. Dit ven was ook
de beste plaats om Slobeenden (Anas clypeata) waar te nemen met
een max. van 95 exn.. Tafeleenden (Aythya ferina) werden bijna
uitsluitend in kleine groepjes aanwezig op het Stappersven. Ook op
het Klein Schietveld werden enkele exn. gemeld. Brilduikers
(Bucephala clangula) waren aanwezig in kleine aantallen.
De laatste Wespendief (Pernis apivorus) vloog op 1 okt. naar het
zuiden. Enkele Rode Wouwen (Milvus milvus) werden opgemerkt op
doortrek in de maand okt. Zeer leuk waren enkele Zeearenden
(Haliaeetus albicilla) die vanaf eind sept. geregeld op bezoek
kwamen bij het Stappersven. Tot half okt. werden tot 3 exn.
waargenomen die hier soms een tijd pleisterden en kwamen jagen
op het aanwezige waterwild bij het Stappersven. Zowel adulte als
juveniele vogels werden waargenomen. Vermoedelijk waren deze
vogels afkomstig van het Markiezaat. De laatste Bruine Kiekendief
(Circus aeruginosus) vloog op 25 okt. naar het zuiden. Vanaf half
sept. waren weer Blauwe Kiekendieven (Circus cyaneus) te zien in de
heidegebieden en De Maatjes. Leuk was een Ruigpootbuizerd (Buteo
lagopus) die eind sept. enkele dagen aanwezig was in de
Kalmthoutse Heide. Enkele Smellekens (Falco columbarius) werden
waargenomen op doortrek in de heidegebieden en in de Maatjes.
Op 30 okt. vloog de enige Kraanvogel (Grus grus) van deze periode
over Wuustwezel. Begin nov. waren enkele Goudplevieren (Pluvialis
apricaria) aanwezig tussen de Kieviten in de Wezelse Heide.
Groenpootruiter (Tringa nebularia) was in sept. en okt. een vrij
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regelmatige doortrekker langs venoevers in de Kalmthoutse Heide en
weideplassen in De Maatjes. Ditzelfde kan ook worden gezegd van
het Witgatje (Tringa ochropus).
Op 27 sept. was een rustende Oehoe (Bubo bubo) aanwezig in de
Kalmthoutse Heide. Over de oorspronkelijke origine van de vogel
blijft het gissen zoals bij de meeste gevallen van deze soort in
Vlaanderen. Op 1 nov. pleisterde een Velduil (Asio flammeus) in de
omgeving van de Zwarte Heuvel in de Kalmthoutse Heide.
IJsvogels (Alcedo atthis) werden op heel wat plaatsen waargenomen,

zowel in natuurgebieden als bij enkele tuinvijvers. Op 14 sept.
werden 2 Middelste Bonte Spechten (Dendrocopos medius)
waargenomen bij het Klein Schietveld. Deze soort valt in de toekomst
nog meer te verwachten.
Waterpiepers (Anthus spinoletta) verbleven vanaf half okt. geregeld
in kleine groepjes bij vochtige weilanden in de regio. Tapuit
(Oenanthe oenanthe) was nog tot begin okt. een vrij regelmatige
doortrekker. In sept. en okt. waren ook enkele Beflijsters (Turdus
torquatus) aanwezig in de heidegebieden. Naast een aantal
ringvangsten van Bladkoning (Phylloscopus inornatus) werden eind
sept. in Kalmthout ook enkele veldwaarnemingen verricht. Op 1 okt.
trokken 3 Baardmannetjes (Panurus biarmicus) over de Kalmthoutse
Heide. Erg leuk was een Raaf (Corvus corax) die op 29 sept. over de
telpost van de Kalmthoutse Heide vloog. In okt. werden af en toe
enkele Kleine Barmsijzen (Acanthis cabaret) foeragerend
waargenomen in enkele berkenbestanden in de Kalmthoutse Heide.
Naast gewone Goudvinken (Pyrrhula pyrrhula) werden dit najaar op
enkele plaatsen ook Noordse Goudvinken (Pyrrhula pyrrhula
pyrrhula) waargenomen.
Meer vogels te vinden op www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling:
Wouter Vanwesenbeeck
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19de editie ANKONA-ontmoetingsdag
De jaarlijkse ANKONA-ontmoetingsdag is het uitgelezen moment om
collega-natuurliefhebbers te ontmoeten en nieuwtjes uit te wisselen.
De ANtwerpse KOepel voor NAtuurstudie organiseert ieder jaar deze
studiedag én trefdag i.s.m. de Universiteit Antwerpen (UA),
departement Biologie - ECOBE. (zie: www.provincieantwerpen.be ,
zoeken op ‘ANKONA’). De 19de editie heeft plaats op zaterdag 13
februari 2016 op de UA-Campus Groenenborger (Groenenborgerlaan
171 in 2020 Antwerpen) en start om 9u30.
Deze editie heeft als thema ‘Halfweg het VN-decennium
‘Biodiversiteit 2011-2020 ... nog 5 jaar te gaan … of te lopen?’
Het programma ziet er al vast gevarieerd en veel belovend uit … Dus
voor ieder wat wils! Klassiek is er zowel in de voormiddag als in
namiddag een praktische workshop. Voor beide workshops is het
aantal deelnemers beperkt tot 20. Hou je meer van lezingen en wil je
je programma in de voormiddag zelf samenstellen? Dat kan, door te
‘zappen’ van de ene parallelle sessie naar de andere.
Tijdens de middag wordt een kortfilm vertoond over de dagvlinders
in de provincie Antwerpen en komt een wetenschappelijke illustrator
(kunstenaar) een lezing geven over zijn werk.
Kort na de middagpauze is er de klassieke ‘korte berichten’-rubriek
waarbij iedere organisatie of vrijwilliger een item kort kan komen
toelichten dat verband houdt met natuurstudie.
Het volledig programma kan je raadplegen op de ANKONA-website
(www.ankona.be; rubriek ‘ontmoetingsdagen’).
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht en kan t.e.m.
5 februari 2016. Inschrijven doe je bij voorkeur digitaal via de
ANKONA-website.
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Live fast, love hard and die young:
het nieuwe motto van de levendbarende hagedis?
Met de klimaattop in Parijs op de achtergrond zoomt Natuurpunt deze
week in op de gevolgen van de opwarming van de aarde in de komende
decennia. Reptielen, en in het bijzonder de levendbarende hagedis, krijgen
het erg moeilijk. Meer zelfs dan sommige andere diersoorten.

Tegen 2100 zou de algemene temperatuur op de aarde met twee
graden stijgen. Voor veel dieren is dat een grote verandering. Vooral
reptielen zullen het daar niet altijd gemakkelijk mee hebben, want zij
zijn voor hun lichaamstemperatuur sterk afhankelijk van hun
omgeving. Een recent Frans onderzoek bewijst bijvoorbeeld dat de
levendbarende hagedis initieel baat heeft bij de opwarming, maar
dat die op lange termijn veel meer negatieve gevolgen zal ervaren.
De levendbarende hagedis kreeg zijn naam omdat hij zich voortplant
via eieren die in het lichaam van het vrouwtje bevrucht en
uitgebroed worden. Dat fenomeen wordt ovoviviparie genoemd. Het
verspreidingsgebied van de hagedis met zijn lange staart strekt zich
uit over Europa en Azië, waarvan België en Nederland de zuidelijke
grens vormen. Bij ons in Vlaanderen komt de hagedis ook voor – zelfs
in alle provincies – al is dat slechts lokaal zo en in uiteenlopende
populatiegroottes.
Om de impact van het klimaat op de hagedis na te gaan, bestudeerde
het Franse onderzoeksteam gedurende een jaar achttien populaties
levendbarende hagedissen. Dat gebeurde in een proefomgeving
waarvan het klimaat gelijkgesteld werd aan de omstandigheden die
voorspeld werden voor het einde van de 21e eeuw. Initieel leek de
temperatuurstijging van twee graden geen slechte zet: de jonge
hagedissen groeiden sneller, werden sneller geslachtsrijp en konden
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vroeger aan de voortplanting beginnen. Toch zorgde de verhoging er
eveneens voor dat de volwassen exemplaren meer moeite hadden
om te overleven, door hun voorkeur voor een koel en vochtig
klimaat. In eerste instantie leidde dat tot een verminderde aangroei
van de populaties. Volgens de onderzoekers zou dat uiteindelijk zelfs
leiden tot het uitsterven van de bestudeerde populaties in slechts 20
jaar.
De resultaten doen alarmbellen rinkelen, maar de wetenschappers
veronderstellen dat het proces in realiteit niet zo snel zal gaan als het
onderzoek doet vermoeden. “Niet meteen de volledige soort, maar
wel de populaties aan de meer zuidelijk gelegen randen van het
verspreidingsgebied zullen bedreigd worden”, klinkt het bij Elvire
Bestion, medeauteur van het onderzoek. Daar zitten België en
Nederland jammer genoeg bij. In totaal zou het om 14 tot 30 procent
van het totale aantal Europese levendbarende hagedissen gaan. Het
precieze cijfer zal afhankelijk zijn van de uitstoot van koolstofdioxide,
die ook bijdraagt aan de klimaatverandering.
Toch is er nog hoop, en die ligt bij de vrouwelijke hagedissen. Onder
normale omstandigheden brengen de vrouwtjes slechts één nest per
lente voort. De temperatuursverhoging zou daar echter verandering
in kunnen brengen via een extra broedsel in de zomer. Met in het
achterhoofd ook de vroegere geslachtsrijpheid en de grotere sterfte
onder volwassenen, zal het levensverloop van de levendbarende
hagedis dus veranderen: van relatief lang en rustig met weinig
nakomelingen, naar korter, maar reproductief veel intensiever. En
dat is misschien waar de toekomst van de levendbarende hagedis
ligt, in zijn omschakeling naar live fast, love hard and die young.
Tekst: Erin De Wolf en Dominique Verbelen

De Korhaan nr. 1 / januari 2016

Pagina 54

Ecover lanceert ‘Ocean Plastic’ fles in België
Duurzame fles gemaakt met oceaanplastic
verkrijgbaar bij Bio-Planet
De Bio-Planet-winkels bieden nu een beperkte oplage aan van de Ecover
‘Ocean Bottle’. Het gaat om afwasmiddel in een duurzame verpakking. De
fles is volledig gemaakt van gerecycleerd plastic, waarvan 10 %
oceaanplastic of plastic afval afkomstig van zee, stranden en rivieren. Met
dit nieuwe product wil Ecover iets doen aan de wereldwijde vervuiling met
‘plasticsoep’ en de mensen bewust maken van de problematiek. Voor BioPlanet past dit project in het streven om met zorg gemaakte producten aan
te bieden die de planeet respecteren.

Duurzaam ontwerp
De Ecover ‘Ocean Bottle’ heeft een opvallend en duurzaam ontwerp,
geïnspireerd door de natuur. Ecover zag hoe ééncellige organismen
die in de oceaan leven lichte en toch stevige skeletstructuren kunnen
maken. Aan de hand van dit voorbeeld werd een aantrekkelijk
flesontwerp gemaakt waarvoor 15% minder plastic nodig is, zonder
dat dit ten koste gaat van de sterkte van de fles. Dit flesontwerp
heeft een aantal prijzen gewonnen*. Het afwasmiddel in de fles
heeft de geur van zeelavendel en eucalyptus en verwijst zo op
subtiele wijze naar de zee.
Ecover brengt de fles met ocean plastic op de markt om het belang
van schone en gezonde oceanen tastbaar te maken voor het
Belgische en het Europese publiek. Als er geen actie wordt
ondernomen, zal rond 2025 zo'n 250 miljoen ton plastic de oceanen
vervuilen (1). Dat heeft een invloed op de gezondheid van vissen en
zeezoogdieren, die kleine plastic deeltjes of microplastic opeten. Die
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deeltjes komen ook in ons eten en drinken terecht en hebben
uiteindelijk dus ook invloed op de gezondheid van de mens (2).
Werk maken van kringloopeconomie
Tom Domen, Hoofd Europese Innovatie van Ecover: "Bij Ecover willen
we een katalysator zijn voor schonere oceanen, door mensen meer
bewust te maken van het gevaar dat plastic vormt. We willen nu
maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er minder plastic in de
zeeën terechtkomt. Dit maakt deel uit van onze duurzame visie op
het verbeteren van verpakkingen. We zijn voorbij het punt waar we
slechts willen dat onze verpakkingen 'minder slecht' zijn, we willen
dat ze echt beter voor de wereld zijn. We moeten opnieuw nadenken
over recyclage en echt serieus werk maken van een
kringloopeconomie."
Bio-Planet steunt dit initiatief en werkt graag mee om de
problematiek rond de vervuiling van oceanen verder onder de
aandacht te brengen van de Belgische consument. Pieter Ceuleers,
Divisiemanager bij Bio-Planet: “Dit project van Ecover past in het
engagement van Bio-Planet om met zorg gemaakte producten aan te
bieden, die onze planeet respecteren. We willen onze klanten
aanmoedigen om bewust te consumeren en dragen ons steentje bij
om het thema op de maatschappelijke agenda te plaatsen.”
(1)
http://www.mckinsey.com/about_us/new_at_mckinsey/a_sea_change_in_
how_we_use_plastics
(2)
http://www.nature.com/srep/2013/131121/srep03263/full/srep03263.ht
ml
* Het ontwerp van de fles (hetzelfde ontwerp maar een ander soort plastic
en andere kleur) heeft een aantal prijzen gewonnen, waaronder:
- Internationale Red Dot Award: Communication Design 2014
- de internationale Green Apple Awards 2014
- UK Starpack Industry Awards 2014

ECOVER-Persbericht: Malle, 9 oktober 2015
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Vleermuizen zijn miljarden waard voor landbouw
Biodiversiteit levert centen op, zo blijkt keer op keer: Amerikaanse
onderzoekers rekenden uit dat vleermuizen de wereldwijde
maïsteelt een miljard dollar aan gewasschade besparen.
Vleermuizen zijn insecteneters, en eten dus ook ‘pestsoorten’ die
voor schade zorgen in landbouwgewassen. In een experiment
werden maisvelden 's nachts bedekt met netten zodat vleermuizen
er niet meer aan konden. In de velden zonder netten bleken 60%
minder larven van de pestsoort aanwezig dan in de bedekte velden.
Vleermuizen doen het wereldwijd echter niet goed en die trend zou
beter gekeerd worden, concludeert het onderzoek.
Landbouwers kunnen hier zelf wat aan doen door meer houtkanten
te planten en voldoende biodiversiteit te voorzien langs de
gewassen.
Freek Verdonckt, overgenomen uit Natuurpunt.beleids.flits
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Natuurpunt Noorderkempen
Werkingsgebied: Essen & Kalmthout
Nieuw lid worden
Lidgeld voor het hele gezin: €27 per jaar te storten op rekeningnummer
BE17 2300 0442 3321 met vermelding van naam en adres. Je ontvangt dan
zowel Natuur.blad als het plaatselijk tijdschrift “De Korhaan”.
Bovendien krijg je korting bij aankopen in de Natuur.winkel en andere
winkelketens (zie www.natuurpunt.be).
Kopie voor volgende nummer graag voor 1 maart 2016 bezorgen aan
redactie@noorderkempen.be
De Korhaan nr. 1 / januari 2016

Pagina 58

Kantoor Backx-Kerstens
Antwerpsesteenweg 37
2910 Essen
Tel 03/667.54.24
FSMA 16081 A-cB
Kantoor Wilfried Dries
Kapelstraat 8
2910 Essen
Tel 03/667.60.80
FSMA 067381 A-cB
M&B Zakenkantoor
Over d’Aa 195
2910 Essen
Tel 03.663.66.31
FSMA 62311 A-cB

Bij ons gaat het om U
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