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De activiteiten tijdens het afgelopen voorjaar lokten heel wat
geïnteresseerde natuurliefhebbers. De aanwezigen konden op
verschillende locaties genieten van fauna en flora. Op de
wandelingen in het Grenspark Zoom/Kalmthoutse Heide stonden
vogels en veenmollen centraal. Langs de Kleine Aa werden vissen en
planten belicht, terwijl tijdens de tochten in De Maatjes het
landschap en haar bewoners centraal stonden. Langs het Lisseven
gingen we op zoek naar planten en op de Europese
Nachtvlindernacht van 4 juni stonden nachtvlinders in the picture.
Kortom, we hadden een gevarieerd aanbod.
Ondertussen is ook de Stappersvencursus afgelopen. Dertig
enthousiaste deelnemers kwamen meer te weten over fauna, flora
en beheer van het gebied. Tijdens de afsluitende werkdag annex
receptie werd de cursus feestelijk afgesloten. Dankzij de grote
interesse is deze cursus een voltreffer en zeker het herhalen waard.
Ook tijdens de komende maanden hopen we tal van
natuurliefhebbers te verwelkomen. Dan staan vooral de
beheerwerken aan het Stappersven en de nachtvlinders centraal.
Twee thema’s die trouwens al meerdere jaren onze
zomerblikvangers zijn. En ik durf nu al wat reclame te maken voor
enkele interessante activiteiten in het najaar. Meer hierover kan je al
in het kort terugvinden in de activiteitenkalender.
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Medio 2016 mogen we al een 50-tal nieuwe
leden verwelkomen in onze afdeling.
Tijdens de infodag op 31 juli hopen we dit
aantal nog te verhogen. Nog nooit waren
zoveel natuurliefhebbers lid van onze
afdeling in het bijzonder of Natuurpunt in
het algemeen. Dit jaar hopen we in
Vlaanderen de kaap van de 100 000 leden te ronden. En misschien
kunt u daar uw steentje bijdragen … door mensen uit uw omgeving
warm te maken voor ons gedachtengoed en ze lid te maken.
Alvast bedankt.
.

Wanneer deze “De Korhaan” in je bus of mailbox valt is het al enkele
weken zomer. Zomertijd … vakantietijd, genieten van het leven,
samenzijn met je gezin, reisplannen … hier te lande of elders. Als
natuurliefhebber heb je altijd een streepje voor … je hobby kan je op
elke vakantieplek uitoefenen … zowel in de bergen van Frankrijk,
Zwitserland of Oostenrijk als in de polders van de Vlaamse kust.
Zowel in de uitgestrekte heidegebieden in Nederland en Vlaanderen
als in de natuurgebieden in Eifel of Elzas. In verre exotische oorden
of gewoon thuis in je eigen tuin of streek.
Waar je ook bent, geniet van de natuur, laad de batterijen weer op
en maak er een fijne ontspannende, natuurvriendelijke tijd van.
Joris Pinseel
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2 juli 2016

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

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

Op een unieke locatie - de vochtige oever van het Stappersven - gaan
we pijpenstrootje maaien zodat de gewone dophei en het
heideblauwtje alle kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen. We
leggen het maaisel op hopen zodat andere organismen hiervan
kunnen profiteren … En wie weet, krijgen andere plantensoorten
door het maaien ook een geschikte groeiplaats.
@ Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)

2 juli 2016

22u30

23ste Noorderkempen
Nachtvlindernacht

Determinatieavond

Einde
±2u00

Huize G. Van den Broek, Kraaienberg 29
Essen-Horendonk

We proberen een zicht te krijgen op de aanwezige soorten in deze
tuin in de dorpskern van Horendonk. Misschien zitten er mooie
exemplaren tussen. Bij mooi weer is succes verzekerd!
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.
@ Info: Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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6 juli 2016

19u00

Beheerwerken

Einde
±21u00

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

Na een stresserende werkdag kan je je volledig ontspannen en
uitleven met het uittrekken en verwijderen van Amerikaanse
vogelkers - een exoot - in het bos aan “De Ster”.
@ Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)

16 juli 2016

22u30

Determinatieavond

Einde
±1u30

24ste Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Huize Brosens-Janssens, Smeyerspad 4
Essen-Centrum

We proberen een zicht te krijgen op de aanwezige soorten in deze
tuin in de dorpskern van Essen. Bij mooi weer is succes verzekerd!
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.
@ Info: Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)

31 juli 2015

10u00

Infostand

einde
17u00

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

Vandaag vindt het “Zomerfeest” op het terrein van het
Karrenmuseum plaats. Tussen 10 en 17u staan de poorten open voor
bezoekers en kunnen kinderen zich inschrijven voor een
rommelmarkt; er staat een zomerbar met terras en muziek en
handelaars komen op een soort ‘jaarmarktje’ hun groenten/fruit/…
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aanbieden. Natuurpunt Noorderkempen maakt promotie voor haar
werking. Wil je meewerken aan deze infostand, kan je contact
opnemen met:
@ Info : Sonja Gabriëls (gabriels.sonja@telenet.be)

6 augustus 2016
7 augustus 2016

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

Deze zomer zeker uitkijken
naar Distelvlinders en andere
trekvlinders. Begin juni werden
al heel wat trekvlinders
opgemerkt. Misschien krijgen
we een mooi invasiejaar.
© Joris Pinseel – 2015 - Distelvlinder

6 augustus 2016

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

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

Op de vochtige oever van het Stappersven, gaan we pijpenstrootje
maaien en op hopen leggen zodat de gewone dophei en het
heideblauwtje alle kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen.
@ Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)
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13 augustus 2016
Inventarisatiedag

10u00

Natuur in de buurt
“Libellendag”

Parkeerplaats Heuvelhal,
Einde Kapelstraat
±16u30 Essen-Centrum

Wist je dat sinds 1996 niet minder dan 50 verschillende soorten
Libellen werden waargenomen in Essen en Kalmthout?
Als Libellen ter sprake komen in de Noorderkempen richt de
aandacht zich onmiddellijk op de Kalmthoutse Heide. Hier komen
uiteraard de meeste soorten voor; zowel in het voorjaar als tijdens
de zomer. In het voorjaar spreken o.a. de ‘witsnuitlibellen’ tot de
verbeelding terwijl het zomerseizoen gekenmerkt wordt door de
‘heidelibellen’.
Maar er zijn ook andere kleine stukjes natuur waar we Libellen
kunnen spotten. Op 13 augustus 2016 bezoeken we o.a.
Essendonkbos (met een mooie populatie Weidebeekjuffers), het
Zandven, Wildertse Duintjes en misschien De Nol (met verschillende
soorten juffers en heidelibellen). Deze gebieden bevinden zich in
Essen, maar liggen niet op wandelafstand van elkaar. We zullen ons
dus met zo weinig mogelijk wagens moeten verplaatsen naar de
verschillende gebieden
Voormiddag: Essendonkbos en Zandven (Essen-Horendonk)
’s Middags zijn we terug aan de Heuvelhal waar we in de buurt onze
picknick kunnen nuttigen.
Namiddag: Wildertse Duintjes (Kleiput en Bergenven) en De Nol
(Essen-Wildert)
Meebrengen: aangepaste kledij en schoeisel, lunchpakket (als je de
hele dag mee volgt), eventueel natuurgids “Libellen”.
Bij regenweer gaat deze uitstap niet door!
Neem vooraf contact op met de verantwoordelijke!
@ Info: Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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27 augustus 2016

22u30

Determinatieavond

Einde
±2u00

25ste Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Pop-up Nachtvlindernacht
Essen

Wil je graag deelnemen … neem dan contact op en de locatie wordt
je medegedeeld. Bij mooi weer is succes verzekerd!
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden voor 25 augustus 2016.
@ Info: Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)

3 september 2016

9u00

Beheerwerken

einde
15u30

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

Na de maaibeheerdagen beginnen we terug aan het verwijderen van
de Amerikaanse vogelkers. De struik staat dan nog in blad en is dan
nog mooi te onderscheiden van inheemse struiken. Er is ’s middags
warme soep voorzien. Gelieve de conservator te verwittigen.
@ Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)

17 september 2016

8u30

Beheerwerken

einde
12u00

Lisseven
“Beheerwerken”
Parkeren langs Lissevenstraat
Kalmthout-Nieuwmoer

De oever van het Lisseven vraagt beheerwerken om de zeldzame
pioniersplant Moerashersthooi blijvend kansen te geven.
Wie komt helpen de oever te lijf te gaan met zeis en bosmaaier?
@ Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)
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1 oktober 2016

9u00

Beheerwerken

einde
15u30

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

Met de hulp van de geocachers, tijdens hun jaarlijkse “cito-event”,
werken we in een stukje uniek vochtig heidegebied. We gaan verder
met het openstellen van het dopheide-biotoop door het verwijderen
van opschiet grove den. We gaan ook plaggen om verjonging van
dophei te krijgen. 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)

1 oktober 2016

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

13 oktober 2016

20u00

Week van het Bos
Voordracht

einde
22u30

De Korhaan nr. 3 / juli 2016

Voordracht
“Weetjes en verhalen over
paddenstoelen”
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Essen
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@ Info: Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)

14 oktober 2016

20u00

Week van het Bos
Voordracht

einde
22u30

Voordracht
“Oude Kempense Bossen”
De Vroente, Putsesteenweg 129
Kalmthout

In kader van ‘Week van het bos’ houdt Natuurpunt Noorderkempen
i.s.m. de gemeente Kalmthout een jaarlijkse lezing. Dit jaar komt
professor Kris Verheyen vertellen over de bossen in de Antwerpse
kempen. Prof. dr. ir. Kris Verheyen is het hoofd van het Labo Bos &
Natuur van de UGent en heeft een grote interesse voor historisch
ecologisch onderzoek. Zijn specialiteit is bosecologie en bosbeheer,
maar daarnaast is hij bijzonder geboeid door de vraag hoe het
vroegere menselijke handelen zich vertaalt in de samenstelling,
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structuur en het functioneren van hedendaagse boslandschappen.
De voordracht gaat over het verleden van de bossen in onze
Kempen. Prof. Verheyen was immers mede-auteur van het
naslagwerk "Oude bossen van de Antwerpse Kempen".
De Antwerpse Kempen is een regio die vooral bekend staat om zijn
duinen, heides en dennenbossen. Maar is dat altijd en overal zo
geweest? En hoe zag de streek er in het verleden dan wel uit? Welke
eeuwenlange natuurlijke en culturele processen hebben dit
landschap gekneed tot wat het vandaag is?
Vragen die deze avond ongetwijfeld een antwoord krijgen.
@ Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)

23 oktober 2016

13u30

Week van het Bos
Landschapstocht

einde
16u30

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

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

© René Peeters
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Vogelweekend in de Oostkantons – 10 en 11 april 2016
Met zevenen reden we om 6u ’s morgens met mooie
weersvoorspellingen richting Botrange. Op Botrange hadden we
direct succes met een vrouwtje Korhoen, 3 Beflijsters, man blauwe
kiekendief, de eerste zwarte roodstaarten en 2 mooie groepen
edelherten. Na een ‘klapke’ met bekenden op de parking reden we
verder richting Elsenborn en Butchenbach. We hadden geen succes
met de dwerguil, maar hadden toch mooie waarnemingen van
taigaboomkruipers, verschillende buizerds, een ooievaar en een vos
(die door sommigen als marter aanzien werd).
We hebben even
overwogen om er een lynx van te maken om onze waarnemingenlijst
op te smukken (wie zou ons controleren?), maar we dachten dat we
toch door de mand gingen vallen, daarom hebben we er toch maar
een jonge vos van gemaakt. Na een korte stop aan de Warche met
waarnemingen van waterspreeuw en grote gele kwikstaart reden we
verder naar Malmedy waar we op het terras van een lokale herberg
onder een mooi zonnetje onze boterhammetjes opaten. In de
namiddag deden we nog een mooie wandeling in Mont, met
waarnemingen, vooral dankzij het haviksoog van Thijs, van rode
wouw, taigaboomkruipers, mooie uitgekleurde kepen, glanskop,
goudvinken, appelvinken, kramsvogels, zwarte ooievaar, …
Na het avondmaal hadden we geen succes met de ruigpootuil, maar
hadden we toch tientallen reeën en 2 zwarte spechten. Na een
gezellige babbel met de nodige streekbiertjes kropen we onder de
wol.
Zondagmorgen deden we in tegenstelling van andere jaren de
andere kant van de spoorwegbedding. Deze keuze was zeker een
succes, want na een tip van andere vogelaars vonden we na wat
zoeken een voederplaats met goudvinken, appelvinken en kepen.
Verder hadden we in en over het natuurgebied van Born
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verschillende rode wouwen, zwarte ooievaar, havik, watersnippen,
witgatjes, mat- en glanskoppen, geelgors, ringmussen.
Onze lunch aten we in Recht, aan de gekende forellenkwekerij met
de visarenden. Onderweg naar huis stopten we even aan een meer
met een beverburcht. Daar hadden we rode wouw, buizerd,
verschillende grote zilverreigers, watersnip, kemphaan en witgatje.
Een paar deelnemers hebben ook heel kort een bever gezien. Bij
navraag achteraf zou het kunnen dat het niet een inheemse bever
betrof, maar een Canadese. Ten slotte hebben we ook lang gezocht
naar de notenkraker aan Fagne de Malchamps, maar niet gevonden.
Al bij al weer een geslaagde vogeluitstap.
Verslag : Igor Vandamme

Veenmolexcursie - De Kleine Meer – 4 mei
Met meer dan 15 man; half Nederlands en half Belgisch, gingen we
op 4 mei voor de eerste keer dit jaar op zoek naar de Veenmol. Eén
van de deelnemers had een week ervoor reeds 2 exemplaren
gevangen in een bodemval voor kevers en dat in de omgeving van de
Volksabdij, en dus niet ver van de locatie die we nu bezochten. Toch
kregen we naast bosuilen,
sprinkhaanzangers, een
blaffende
ree
en
rugstreeppadden niets te
horen. Waarschijnlijk was
het nog te koud. Wel
vonden we enkele gangen
van Veenmollen (zie foto)
op de locatie waar
voorheen de bodemvallen
geplaatst waren.
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Veenmolexcursie - Steertse Heide - 20 mei
Natuurpunt Noorderkempen werd door de sprinkhanenwerkgroep
Saltabel gevraagd om mee te doen aan de zoektocht naar de
Veenmol. De zoektocht vond plaats op 20 mei in en rond de
Steertse Heide. Met acht mensen hebben we 3 uur gezocht maar
niets gevonden en ook niets gehoord. Vermoedelijk zal de veenmol
dus enkel voorkomen in het Nederlandse gedeelte van het
Grenspark. Het werd toch een mooie avond met een waarneming
van geelgors, winter- en zomertaling, kleine plevieren, tureluurs en
groenpootruiters. Verder hoorden we nog 2 nachtzwaluwen en
verschillende rugstreeppadden.
Ondanks het niet vinden van de veenmol was het toch een mooie
avond.
Verslag : Igor Vandamme

© Glenn Vermeersch - Nachtzwaluw
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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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Leve de vergeten hoekjes
In de laatste Natuur.oriolus van 2015 stond er een artikel over de
akkervogels in de Vlaamse Westhoek. Ze zagen dat veel vogels van
het landbouwgebied al jaren achteruit boeren en wilden weten
waarom de situatie over de grens in Frankrijk beter leek. Nochtans
leek het landschap net over de grens niet zo verschillend. Er werd
naar 40 vogelsoorten gekeken, maar ook naar 3 zoogdiersoorten
(haas, konijn en ree). Op landschapsniveau werd er gekeken naar
het globale landschap op ruime schaal en naar de kleine
landschapselementen (KLE’s).
De verschillen op het globale landschap was dat je aan Franse kant
minder zonevreemde gebouwen had, meer graan (inclusief
stoppelvelden), minder maïs en minder grote veestallen. Rond de
hoeves in Frankrijk had je nog veel huisweiden met geschoren hagen.
Aan Belgische kant had je meer verspreide bebouwing, kleinere
percelen en een grotere gewasdiversiteit (o.a. meer groenten).
Frankrijk had ook meer natte natuur, zoals rietkragen, greppels,
sloten. Ruw bekeken zijn er niet zo’n grote verschillen.
In de KLE’s waren er wel grotere verschillen. Aan Belgische kant vind
je meer de standaard KLE’s, zoals een solitaire struik, poel en
knotboom.
Aan de Franse kant vind je meer hagen, meer
onverharde wegen en meer perceelranden, maar ook meer
moerasgebiedjes, bloemrijke graslanden, meer braamstruwelen,
droge ruigtes en dode bomen. En in de winter bleven er aan de
Franse kant meer graanstoppels liggen.
Er werd ook een
vogelpopulaties.
De Korhaan nr. 3 / juli 2016
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Franse kant:
Meer soorten van KLE’s : Geelgors, Kneu, Koekoek, Roodborsttapuit
en Zomertortel
Meer soorten van vochtige gebieden, zoals rietkragen, greppels,
sloten: Blauwborst, Rietgors, Graspieper
Enkele ‘exclusieve’ soorten: Grauwe gors, Orpheusspotvogel en Roek
Minder Kievit, Fazant en Haas; maar evenveel Patrijs; toch ligt de
jachtdruk groter in Frankrijk
Meer Torenvalk, maar minder Buizerd en Bruine Kiekendief
Meer Huiszwaluw, maar minder Boerenzwaluw
Hogere aantallen vogels en meer soorten vogels
Vlaamse kant:
Meer vogels van erven en grote tuinen: Boerenzwaluw, Spotvogel en
Zwarte Roodstaart, maar minder Grauwe vliegenvanger, Putter,
Groenling en veel minder Huiszwaluw.
Meer broedvogels van maïsakkers: Kievit en Scholekster
Meer Gele Kwikstaart: waarschijnlijk door meer aardappelakkers
Meer Ringmus: meer knotbomen
Meer exoten: Canadese Gans en Nijlgans en veel meer Fazant
Enkele exclusieve soorten: Canadese Gans en Scholekster
Geelgors komt op 13e plaats (in Frankrijk is het de 5e talrijkste soort)
Vermoedelijk ligt de oorzaak in de grote verschillen in KLE’s.
Er zijn vogels die van een simpel landschap houden met zeer weinig
KLE’s, zoals Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik, Kievit en Blauwborst. Zij
houden van openheid. Er zijn ook vogels die van een heel complex
landschap houden met zoveel mogelijk verschillende KLE’s. Geelgors
en Spotvogels hebben hieraan het meeste nood. Ringmus verkiest
oude knotbomen. Zwaluwen houden van houtige KLE’s, met veel
lage en hoge bomen om bij slecht weer hun eten langs te zoeken.
Een onderschatte KLE is het bloemrijk grasland, gekend als historisch
permanent grasland (HPG). Zowel zaadeters als Kneu en Putter, als
insecteneters zoals Roodborsttapuit, Graspieper, Grasmus en
De Korhaan nr. 3 / juli 2016
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Braamsluiper; maar ook alleseters zoals Geelgors en Rietgors vinden
er hun gading.
Ook de Buizerd vindt er zijn muizen. Voor
Graspieper, Putter en Kneu is het zelfs de enige KLE die hun voorkeur
wegdraagt.
Uiteraard is de ene KLE de andere niet. Er moet ook gekeken
worden naar stikstofdeposities, verstoring, insecticidengebruik,
kwaliteit KLE’s en hoeveelheid KLE’s, juiste combinaties van KLE’s, …
Het onderzoek hield geen rekening met gewasverschillen.
Ze
merkten wel dat gewassen bescherming boden en eten gezocht werd
in de KLE’s. Je zou het omgekeerde verwachten.
Conclusie van de onderzoekers : leve de ‘vergeten hoekjes’ !
In Kalmthout en Essen zijn er gelukkig nog vergeten hoekjes in het
landbouwgebied. Maar ook die staan onder druk. Er worden nog
veel bermen illegaal bespoten met insecticiden. Er verdwijnen, ook
meestal illegaal, knotbomen, struiken, braamstruwelen.
De mens heeft ook de neiging om te proper te werken. Alles moet
gladgeschoren, kort gemaaid, onkruidvrij gespoten worden. En waar
vind je nog een natte weide vol Pinksterbloemen (zelfs de natte
weide achter het Lisseven is veel van zijn biodiversiteit verloren na
de veel grotere bemesting met kunstmest de laatste jaren) ?
Een droog bloemrijk grasland is het zelfs helemaal niet meer te
vinden in onze regio.
Gelukkig zijn er goede initiatieven, zoals het inzaaien van de bermen
door John Vandenbempt en zijn medewerkers in Essen. In Kalmthout
is sinds kort een actie gestart om elke trage weg op te waarderen,
voornamelijk een opwaardering van aanplant van struiken en
bomen. De imkers zijn in Kalmthout ook begonnen met het inzaaien
van bloemrijke bermen voor de honingbijen. En daar zullen de
akkervogels ook baat mee zullen hebben.
Igor Vandamme
februari 2016
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Natuur als goede buur
De natuur in Vlaanderen kent zijn ups en downs. Toch worden bossen,
velden en waters steeds gezonder, steden en gemeenten stilaan groener.
Door die gestage heropleving zijn verschillende planten- en diersoorten
weer terug van weggeweest. Ze profiteren van een verbeterde
milieukwaliteit en van de vele inspanningen om hun leefgebieden te
herstellen. Erg goed nieuws voor de natuur in Vlaanderen! Anderzijds staan
heel wat soorten nog steeds op het randje van uitsterven. Er is dus nog flink
wat werk aan de winkel om ook hen er weer bovenop te helpen. En dat is
nodig, want voor natuur die tegen een stootje kan, is een diversiteit aan
soorten een must!

Overal bewijzen dieren hun nut. Vogels houden insectenplagen
onder controle, roofdieren houden het knaagdierenbestand in toom
en samen geven ze de biodiversiteit van Vlaanderen een flinke duw
in de rug. Maar de heropleving van zoveel natuurschoon heeft ook
mindere kanten. Zo komen veel dieren op zoek naar voedsel erg
dicht bij de mens. Verschillende soorten hebben zich aangepast aan
het leven in een sterk verstedelijkte omgeving. En soms hebben ze
het op eigendom van mensen gemunt. Onder andere aangepikt fruit,
kaalgevreten akkers of weilanden en dood pluimvee maken van
schade door wild en beschermde soorten een actueel agendapunt.

Schade aan een
perceel grasland
door Brandganzen
Foto: Ronny Van
Hoorebeke, ANB
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Code van goede praktijk
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vatte de koe bij de horens
en ging met de betrokken partijen rond de tafel zitten.
Vertegenwoordigers van de natuur-, landbouw-, visserij- en
jachtsector bogen zich samen met het ANB, het Instituut voor
Landbouw- en Visserijonderzoek en het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek over de hete hangijzers en bedachten samen
oplossingen. Deze oplossingen zijn vertaald in een set preventieve
maatregelen om typische schade door verschillende diersoorten te
voorkomen. Op 1 juli 2014 werden deze maatregelen als Ministerieel
Besluit gepubliceerd in het Staatsblad, onder de vorm van een code
van goede praktijk. Deze maatregelen zijn een concretisering van wat
in eerdere wetgeving als ‘maatregelen die redelijkerwijze kunnen
worden gevergd’ omschreven is.
Sinds 1 juli 2014 is het verplicht om minstens één van deze
preventieve maatregelen te nemen, vooraleer je aanspraak kan
maken op een schadevergoeding bij de overheid. Voor sommige
jachtwildsoorten zoals konijnen, grauwe ganzen of wilde eenden is
het bovendien verplicht om, indien de maatregelen toch niet het
beoogde effect hebben, over te gaan tot bijzondere jacht of
bestrijding alvorens een schadevergoeding kan aangevraagd worden.
Het toepassen van minstens één preventieve basismaatregel is voor
alle jachtwildsoorten, op dam- en edelherten na, een voorwaarde
om te mogen overgaan tot bijzondere jacht of bestrijding.
Om deze maatregelen bekend te maken, heeft het ANB de campagne
‘Natuur als goede buur’ opgestart. Via de website
www.natuuralsgoedebuur.be, in een handboek en in heldere folders
worden per soortengroep de gepaste maatregelen besproken. In
totaal gaat het om zeventien groepen diersoorten, van aalscholvers
en reigers over reeën tot zangvogels. Naast de verplichte
maatregelen uit de code van goede praktijk, wordt telkens een reeks
extra maatregelen voorgesteld, die de effectiviteit kunnen verhogen.
Het geheel is opgevat als een presentatie van praktische tips.
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De preventieve maatregelen kunnen onderverdeeld worden in
verschillende categorieën:
1) Afschrikkingsmaatregelen: bestaan in veel varianten, van de
klassieke vogelverschrikker tot zichzelf opblazende bewegende
poppen, al dan niet met licht- of geluidseffecten.
2) Eigendommen afschermen van ongewenste dierlijke bezoekers.
Het overkappen van gewassen, het afdichten van gaten in woningen,
het omheinen van een perceel of het voorzien van een afgesloten
dierenverblijf met beveiligde bodem (figuur 3) zijn hier voorbeelden
van.
3) Ongewenste plaatsen voor dieren oninteressant maken. Dit kun
je doen door architectuur aan te passen om vogels het landen of
nestelen te beletten, door ongewenste vogels niet te voederen en
door een zandcoating aan te brengen op de stammen van (jonge)
bomen.
4) Verjagen: door de mens, een waakhond of een roofvogel.
5) De omgeving aanpassen. Het uitrasteren van dassenpijpen, het
verwijderen van oogstresten en het snoeien van planten die een
opstapje kunnen bieden aan marters of vossen zijn maatregelen uit
deze laatste categorie.

Een zichzelf opblazende, bewegende pop verjaagt
vogels, herten, konijnen, hazen en everzwijnen.
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Een afgesloten dierenverblijf met beschermde
bodem zorgt voor een effectieve beveiliging
tegen schade door marterachtigen en vossen.

Met een driepikkel met omheining kan
een dassenpijp worden uitgerasterd,
zodat vee er geen poten in breekt en
dassen toch ongehinderd binnen en
buiten kunnen.

In de code van goede praktijk worden alle vogels, op viseters na, op
dezelfde manier behandeld. De verplichte maatregelen betreffen in
dit geval enerzijds het beschermen van gewassen door het
overkappen of overdekken van het betreffende perceel. Anderzijds
kan men de vogels visueel afschrikken door het plaatsen van al dan
niet bewegende poppen, heliumballonnen, imitatieroofvogels,
schrik- en trillinten of vlaggen, ballonnen en linten. Tenslotte is er de
mogelijkheid tot afschrikken met geluid uit een gaskanon of een
speciaal afschrikkend geluidssysteem.
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Voor zoogdieren zijn er verschillende maatregelen per soortengroep.
Schade door hazen en konijnen kun je vermijden met de volgende
verplichte basismaatregelen: het plaatsen van een bewegende pop
om de dieren te verjagen, het beschermen van gewassen door het
perceel te omheinen of individuele planten van boombescherming
voorzien. Vrijblijvende extra maatregelen die het effect kunnen
versterken, zijn het onder stroom zetten van de omheining of het
verjagen door geluid (gaskanon, geluidssysteem of ultrasone
apparaten), visuele afschrikmethoden (poppen, vlaggen, ballonnen
en linten) of een waakhond. Het aanbrengen van een zandcoating op
jonge bomen geeft een onaangenaam gevoel in de mond van de
knabbelgrage dieren waardoor ze elders hun voedsel gaan zoeken.
Opnieuw kan je hier op basis van prijs, effect en moeilijkheidsgraad
kiezen tussen één of meerdere basismaatregelen, al dan niet
gecombineerd met extra maatregelen.
Door het oordeelkundig toepassen van dergelijke maatregelen voor
de verschillende diersoorten zal het voor landbouwers, jagers,
bosbouwers, vissers, natuurbeschermers en alle Vlaamse burgers
aangenaam samenleven worden met de natuur als een goede buur,
die je geen overlast maar een vriendelijke glimlach en goeiendag
bezorgt.
Meer informatie:
Michiel Vandegehuchte, Agentschap voor
michiel.vandegehuchte@lne.vlaanderen.be
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Bos,

Stationsstraat 65
2910 Essen
Tel. 03/667.25.48
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De ochtenden
Het was in 1958. Ik weet het zeker want het was in het jaar van de
wereldtentoonstelling. ´We´ lagen in Brussel, in de Rolin-kazerne. Ik
had het tot korporaal geschopt en zou tien jaar later onverwacht
zelfs als blijk van erkentelijkheid voor de diensten aan het land
bewezen van de minister van landsverdediging zelf het MILITAIR
ERETEKEN VAN 2e KLAS opgestuurd krijgen. Meer zat er niet in want
KO´s , kandidaat-officieren, moesten in die tijd een half jaar langer
kloppen en werden nadien vaker heropgeroepen en dat had ik voor
het Belgisch vaderland niet over. Nog steeds niet trouwens.
Elke dag marcheerden we met een klein pelotonnetje naar het
ministerie, om 7 uur heen, om 4 uur terug, om het land bij te staan
door het goed verloop van de tentoonstelling te verzekeren. Vraag
me niet hoe we dat juist deden, dat wisten de officieren allicht.
Maar geen kwaad woord over het leger, ik heb er de verenigingen
van vogels-in-het-wildliefhebbers leren kennen. “Vogels” was mijn
hobby. En nog meer sedert ik in de vroege lente in de
Scheldemeersen eens een van op een droogvallende wei
opvliegende groep echt exotische beesten had gezien: een lange
rechte bek, hoge poten, een witte en een zwarte band op de staart
en een witte streep over de vleugels, verder bruin. Wel vijftig stuks.
Het was de tijd van voor de verrekijkers, laat staan de telescopen.
Vogels kijken kon toen nog zonder een centiem te moeten uitgeven.
Maar hier kondt ge ook zonder verrekijker niet naast kijken. De
vogelvangers uit de streek die ik er over sprak keken me een
argwanend aan en wisten ook niet om welke soort het ging. Maar ja
die kwamen dan ook alleen in het najaar in de meersen en die
kenden niet veel anders dan boekvinken en distelvinken, spreeuwen,
patreelkens die nu kneu´s heten, leeuweriken en klampers.
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Terug terzake nu. Op een goede keer gaf de eerste adjudant me het
bevel in het kader van onze verdedigingsopdracht een pamfletje
helemaal en grondig uit te pluizen wegens mogelijks verdacht.
Het was ook raar: een of ander clubje zonderlingen hadden de
spreeuwen die ‘s avonds over het Josaphatpark vlogen geteld. Ze
waren de richting waarin die vlogen gevolgd en hadden zo een
slaapplaats van wat ze honderdduizenden spreeuwen noemden
gelokaliseerd. Bij Brussel nog wel. Het blaadje maakte reclame voor
nog meer dergelijke activiteiten ook.
Zo bracht uitgerekend het leger me op het spoor van mijnheer
Nagels. Mijnheer Nagels was een vriendelijk ogende mijnheer met
spierwitte haren, oud-bankier, charmant voor nog oudere dames, die
aan het Josaphatpark woonde, ruzie had gemaakt binnen De
Wielewaal en zijn eigen Aves was begonnen. Zo maakte ik kennis met
de eerste organisatie. Natuurlijk had ik al van De Wielewaal gehoord
en van de legendarische pastoor Seghers maar dat was in onze buurt
een ver van mijn bed aangelegenheid uit de verre Kempen waar wel
nog meer rare vogels voorkwamen. Nagels pakte het anders aan,
nam het Seghers kwalijk dat hij niet optrad tegen de valse
liefhebbers die wandelingen meemaakten, ah en oh zegden wanneer
Seghers hen een nest met eitjes toonde om daarna heimelijk terug te
keren en het nest te plunderen voor hun collectie of voor de
verkoop. Nagels koos de toer van de vogelbescherming met alle
middelen waaronder de wetenschappelijke. Hij organiseerde
trektellingen in herfst en avond, wellicht de eerste in het land. Ik was
verkocht.
Ik ben het leger nog steeds dankbaar. Vooral ´onze´ commandant van
toen. De commandant was een man waar ge best uit de buurt van
bleef. Vooral in de voormiddag. Dan had hij meest last van zijn
dagelijkse kater. Na de middag werd dat beter dan was de kater
reeds opnieuw verdronken. Hiermee rekening houdend kreeg ik op
een goede dag een permis: verlof om persoonlijke redenen de eerste
dinsdag van mei de kazerne te verlaten van twintig na vier ´s
ochtends tot twintig na elf voor de middag.
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Wat de commandant in mijn aanvraag mag gelezen hebben weet ik
niet, mijn redenen waren het meemaken van een excursie van Aves
naar de rand van het Zoniënwoud voor het volgen van de vroege
vogelzang. Het werd een openbaring.
Dit jaar op een rustige dag half april heb ik het nog een keer
overgedaan. En waarempel. Ook hier in Essen 58 jaar later begon het
een half uur voor zonsopgang net als toen met een merel. Binnen de
minuut werden dat er drie. Een roodborst viel in. En toen, binnen de
tien minuten groeide het concert tot een oorverdovende kakofonie
van merel, fazant, roodborst, tjiftjaf, heggemus, koolmees,
winterkoning, tuinfluiter, groenling. De vink sloeg pas kort voor
zonsopgang volop. En aan de talrijke geluidjes die ik niet kon
thuisbrengen heb ik nog voor jaren werk. Dank zij het leger.
Koen Verschoore

© Glenn Vermeersch - Tuinfluiter
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Es (Fraxinus excelsior) verdwijnt uit Europa
De Es verdwijnt naar alle waarschijnlijkheid uit heel Europa. De boom krijgt
te maken met zowel een schimmel als een keversoort, en beide plagen
rukken snel op. Problematisch voor de biodiversiteit: als de boomsoort
verdwijnt, kunnen volgens de onderzoekers ook meer dan honderd soorten
korstmossen, schimmels en insecten verdwijnen.

De Es deed het tot nog toe prima in Europa, en dat had paradoxaal
genoeg met luchtvervuiling en de klimaatverandering te maken. De
stikstof in luchtvervuiling werkt als meststof voor de Es. En omdat de
boom goed tegen droogte kan maar gevoelig is voor vorst in het
voorjaar, had de klimaatverandering vooral voordelen.
Toch ziet de toekomst er bijzonder donker uit voor deze boomsoort,
schrijven Britse onderzoekers in het Journal of Ecology. Ze noemen
de "eliminatie van de Es" het meest aannemelijke scenario en
verwijzen naar het lot van de Iep, die in de jaren tachtig van de
vorige eeuw grotendeels verdween uit Europa.
Essensterfte
Sinds begin de jaren negentig rukt vanuit het oosten de essensterfte
op. Die wordt veroorzaakt door Chalara fraxinea, een schimmel die
eerst de bladeren doodt, dan de takken en vervolgens de hele boom.
De schimmel heeft nu al ettelijke honderden vierkante kilometer
essenbos aangetast in heel Europa. De wetenschappelijke naam
Chalara fraxinea is de naam van het ongeslachtelijke stadium. In
2012 werd het geslachtelijke stadium van de schimmel ontdekt. Het
paddenstoeltje heeft de naam Vals essenvlieskelkje gekregen
(Hymenoscyphus pseudoalbidus). De soort lijkt op het Gewone,
essenvlieskelkje (Hymenoscyphus albidus) dat al algemeen voorkomt
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in ons land. Uit de meeste recente studies blijkt dat het Vals
Essenvlieskelkje stilaan méér voorkomt dan het Gewone.
Bovenop die schimmel is er ook de Essenprachtkever, een glanzend
groene kever die net als de chalara schimmel uit Azië afkomstig is. De
kever rukt elk jaar gemiddeld 41 kilometer op in westelijke richting
en heeft nu Zweden bereikt. De volwassen exemplaren brengen
weinig schade toe, maar de larven boren zich een weg onder de
schors en doden de boom. "Onze Europese Es is bijzonder gevoelig
voor de kever", zegt hoofdonderzoeker Peter Thomas, hoogleraar
Ecologie aan de Keele University. "Het is een kwestie van tijd voor die
zich verspreidt over de rest van Europa, inclusief Groot-Brittannië. De
kever wordt dan de grootste bedreiging voor de Es in Europa en zal
mogelijk nog veel meer schade toebrengen dan de schimmel."
Ecosysteem
Het verdwijnen van de Es zal niet alleen grote consequenties hebben
voor het landschap, maar ook voor de biodiversiteit, waarschuwen
de onderzoekers. Zo'n duizend dier- en plantensoorten zijn
ecologisch gelinkt aan de Es, waaronder twaalf vogelsoorten en 239
ongewervelden. Als de boomsoort verdwijnt, kunnen volgens de
onderzoekers ook meer dan honderd soorten korstmossen,
schimmels en insecten verdwijnen. Ook voor de mens heeft de Es
een belangrijke rol gespeeld in de loop van de geschiedenis. In
België, Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië wordt essenhout al
sinds het neolithicum gebruikt als brandhout, omdat het ook
ongedroogd goed brandt. Essenschors werd ook gebruikt als
dierenvoeder en als geneesmiddel voor de mens. Het was populair
als scheepshout en werd eeuwenlang gebruikt voor de bouw van
muziekinstrumenten. De legendarische Fender Stratocaster, de gitaar
van onder meer Jimi Hendrix, is gemaakt uit essenhout.
Bron: 23 maart 2016 (met aanvullingen van Joris Pinseel)
http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/es-verdwijnt-uiteuropa/article-normal-682581.html#cxrecs_s
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‘Het duel’
(Een middeleeuwse sage door den gelukkigen natureluurder
Bendeleider Kamille ging op zekeren dag een duel aan met gladde
Witbol, die met zijnen paardenstaart.
Kom hier mijnen brave Hendrik, sprak Kamille (maar iedereen zei
Kamiel), dat ik zonder kompassla met mijn speerdistel uwen helm
afsla en uw grote egelskop doorklief, vervolgens uw tandzaad tegen
de muursla en uw beenbreek!
Ja, hij was recht voor de bremraap en niet op zijn reigersbek
gevallen..
Maar hij kreeg gauw lis op stuk: dat kunt gij zo zegge! Ga heen,
stinkende gouwe, beklierde basterdwederik, klavervreter,
kromhals,
scheefkelk,
kafferkoren,
Chinese
naaldaar,
onderkruipertje, slofhak, dovenetel, of hoorde nie goed.. Ik leg u
seffens in enen duizendknoop! En hij stak framboos zijne ossentong
uit.
Jonkvrouw Els Zilverschoon, dochter van heer Wederik van den Elzas
en zus van wilde Marjolein, schrok van die woorden en kreeg
warempel rode ogentroost. Wouw. Ik ben helemaal van mijn
melkdistel, zuchtte ze. En wat een grote ratelaar! Eik! Ze knoopte
vlug haar vrouwenmantel dicht met het blauwe knoopkruid, stak
heur haar op een Duitse dot en zette een plaatje op van Sacha Distel.
Daar kon de derde in het spel, de Wilde Sorgo, (een vreemde biet en
afkomstig van Hulst) misschien munt uit slaan. Ik zie wel wat in die
tripmadam, dacht hij, en wat een malsche pruim!
Maar tijdens de strijd stak de snoodaard, nochtans een vuilboom van
een vent, geen hanenpoot uit. Hij zag op tegen de zware karwij. En
daarbij, misschien kreeg hij achteraf wel de milieubende van Kamiel
op zijn nek, de zogenaamde Kamieltijgers.
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Het gevecht met de guldenroe was hevig. Hop, de beuk erin! Er
werden daar wat peren uitgedeeld. De verliezer vloog als een raket
door een ruit en verloor een fijnstraal bloed. Hij had zijn beste
dalkruid verschoten, stond terug met beide ganzevoeten aan de
grond gekruidnageld en met den rug tegen de muur. Zijn stalkaars
was uit en hij voelde zich kikkerbeet genomen. Die brandnetelige
positie gaf een wrangwortel gevoel. Hij zag overal gele
morgensterretjes, beefde als een riet en wist niet meer van welk
sporkenhout pijlkruid maken.
Na wat wikke en weegbree, droop hij hondsdraf met zijn
vossenstaart tussen zijn benen. De nachtschade, wat schaafstro, viel
echter nog mee.
Het verdict was bitterzoet en ijzerhard. En bleef een bittere
wilgenpil om te slikken en te schorren.
Tegen de winnaar was inderdaad geen perzikkruid gewassen en hij
kreeg terecht de maagdenpalm als ereprijs. Dit was werkelijk de
vogelkers op de taart.
De bruidsluier wenkte en aan den einder begon een klokje te luiden.
Stond in de tuin geen ooievaarsbek met een kindje hangende in een
pisdoek?
Kom es hier madeliefje mijn, zei Kamiel, en hij dacht aan den kweek.
Maar ge moet wel iets aan uwen ‘look’ doen.
En allemaal gelijk, voor Kamiel en de jonkvrouw:
Iep Iep, hoera!!
De gelukkige kale jonker (met wat last van roos)
Pol Meert
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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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Catastrofe dreigt voor Europese salamanders

© Wim Dirckx

Een agressieve schimmelziekte die volledige salamanderpopulaties dreigt
uit te roeien, rukt via Nederland, Duitsland en België op in Europa. In een
gezamenlijke brief aan de Europese Commissie dringen natuurorganisaties
en wetenschappers aan om onmiddellijk middelen vrij te maken voor
monitoring, noodplannen en onderzoek. Daarnaast moet de handel in
besmette salamanders stopgezet worden.

De Aziatische schimmelziekte Batrachochytrium salamandrivorans
vreet de huid van salamanderachtigen letterlijk weg. De ziekte dook
voor het eerst op in Nederland in 2010. Snel werd duidelijk hoe
dramatisch de impact van de besmetting is: in drie jaar tijd verdween
99,9 procent van de Nederlandse populatie vuursalamanders. De
situatie was zo ernstig dat de Nederlandse autoriteiten besloten om
enkele niet-besmette dieren in quarantaine te houden, die uitgezet
zouden kunnen worden mocht de ziekte ooit weer verdwijnen.
Intussen sloeg de schimmelziekte ook toe in België en Duitsland en
werd duidelijk dat ook andere salamandersoorten kunnen sterven
aan de gevolgen van de ziekte. Ook ver van de grensregio, in Duffel
(provincie Antwerpen) werden intussen besmette, dode salamanders
gevonden.
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De gevaarlijke schimmelziekte kan zich mogelijk verspreiden via het
schoeisel van wandelaars, maar ook via de handel in Aziatische
salamandersoorten. Nu ook in Duitsland de eerste gevallen
opgedoken zijn, is duidelijk dat de tijd dringt om gepaste
maatregelen te nemen.
Europa telt 40 salamandersoorten. Sommige daarvan komen
verspreid over het continent voor, andere zijn erg zeldzaam en
komen alleen voor in een specifieke regio (bijvoorbeeld in de
Pyreneeën of de Alpen). Wanneer de ziekte deze kwetsbare
populaties bereikt, betekent dat de doodsteek.
In hun brief aan de Europese Commissie vragen 28
natuurorganisaties en 17 wetenschappelijke instellingen over heel
Europa dringend de maatregelen uit te voeren die aanbevolen
worden door het gerenommeerde comité van de “Conventie van
Bern”, dat instaat voor het behoud van wilde dier- en plantensoorten
in Europa.
1/ Ondersteun het onderzoek naar de ziekte en besmette
salamanders. Hoe meer we weten over de ziekte, over de manier
waarop ze zich verspreidt en hoe ze kan behandeld worden, hoe
groter de kans is dat we de opmars kunnen afremmen.
2/ Beperk onmiddellijk de internationale handel van salamanders
om nieuwe haarden van de schimmelziekte te vermijden en
organiseer wetenschappelijke screenings in de dierenhandel.
3/ Start met de actieve monitoring van salamanderpopulaties in de
risicogebieden en maak hier voldoende middelen voor vrij: vlak bij
de uitbraken en in zones met endemische, kwetsbare soorten als de
Alpen, Pyreneeën en de eilanden in de Middellandse Zee.
4/ Ontwikkel zo snel mogelijk noodactieplannen die een
daadkrachtig antwoord kunnen bieden in het geval dat de ziekte
oprukt in de richting van kwetsbare populaties. Hierbij kan gedacht
worden aan het preventief opvangen en in quarantaine plaatsen
van de meest kwetsbare, endemische soorten.
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5/ Werk zo snel mogelijk een efficiënt veiligheidsprotocol uit voor
veldonderzoekers
en
bezoekers
van
gebieden
waar
vuursalamanders voorkomen.
6/ Ontwikkel en implementeer bewustmakingscampagnes, gericht
op preventie, bio-veiligheid en toezicht.
Wat kunnen burgers doen?
- Bezoek je bossen of natuurgebieden, poets en droog je
schoenen dan vooraleer je op een andere locatie gaat
wandelen. Zorg ervoor dat je modder verwijdert of laat
opdrogen.
- Zie je verdachte dode salamanders waarvan de doodsoorzaak
niet meteen kan worden vastgesteld (dus geen
verkeerslachtoffers): neem foto’s en noteer het aantal dieren,
de soort, de locatie en het tijdstip. In Vlaanderen: neem
contact op met een dierenarts in de buurt en vries de dieren
apart van elkaar in. Met bij elk dier de details van de vondst
worden ze tot slot naar de UGent getransporteerd voor
verder onderzoek.
Melden doe je op meldpuntziekeamfibieen@ugent.be
Meer informatie: www.natuurpunt.be/salamanderziekte
Contact:
Hendrik Moeremans (Natuurpunt) 0032 490 657 996
Natuurbericht
9 februari 2016
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Een andere “Kijk op Exoten”
Met exoten worden uitheemse soorten aangeduid die Nederland en
Vlaanderen niet op eigen kracht kunnen bereiken, maar door menselijk
handelen (transport, infrastructuur) hier in de natuur terecht zijn gekomen
of dat in de nabije toekomst dreigen te doen. Soorten die onze regio op
eigen kracht bereiken vanuit hun natuurlijke verspreidingsgebied,
bijvoorbeeld door klimaatverandering, zijn geen exoten.
Exoten leiden in de meeste gevallen niet tot grote problemen; slechts een
beperkt aantal vertoont invasief gedrag door een explosieve ontwikkeling
na vestiging. Invasieve exoten kunnen een bedreiging vormen voor de
inheemse biodiversiteit, volksgezondheid of veiligheid.

Van alle exoten geeft slechts een klein deel overlast of leidt tot
verlies aan biodiversiteit. De meeste ingevoerde planten leiden een
onopvallend bestaan. Bij soorten als Schijfkamille, Beklierde
basterdwederik of Tengere rus realiseren weinigen zich dat het
exoten zijn. Slechts een klein deel floreert dusdanig dat er van een
plaag gesproken kan worden. Deze kleine groep invasieve exoten
versterkt de indruk dat alle exoten lastig zijn. Enkele exoten zijn zo
algemeen geworden, dat ze niet meer uit te roeien zijn. We zullen er
dus mee moeten leven. Een reden om te bezien of er ook positieve
eigenschappen bij exoten te ontdekken zijn. Voorbeelden in dit
artikel dragen hopelijk bij aan een meer genuanceerde kijk op
exoten.
Bospest
De Amerikaanse vogelkers is één van de eerste soorten die vanuit
Noord-Amerika in Europa is ingevoerd. De soort is in Nederland en
Vlaanderen nooit een probleem geweest, totdat ze in de eerste helft
van de 20e eeuw veel werd aangeplant als begeleidende boomsoort
bij de aanleg van dennenopstanden. In deze jonge bosaanplanten op
de zandgronden ontpopte de Amerikaanse vogelkers zich tot een
lastig onkruid. In de jaren ’50 kwamen bosbeheerders tot de
conclusie dat de Amerikaanse vogelkers, inmiddels ‘bospest’
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genoemd, bestreden moest worden. Sindsdien is er veel onderzoek
gedaan naar de ecologie van de soort en is gebleken dat ze alleen
invasief is in pioniersstadia van bos op zandgrond. In oudere bossen
met een natuurlijke samenstelling weet de soort nauwelijks binnen
te dringen. In het oorsprongsgebied in Noord-Amerika levert de
boom waardevol hout. In Duitsland wordt de soort tegenwoordig
ook aangeplant voor de houtproductie. Met deze kennis en ervaring
heroverwegen steeds meer bosbeheerders de noodzaak van de
bestrijding in bossen. Voor de instandhouding van open heide en
duinlandschappen blijft de Amerikaanse vogelkers echter wel een
probleem.
Waterplanten
Is het massaal voorkomen van Amerikaanse vogelkers in bossen
veelal het gevolg van menselijk handelen, ook bij de overlast van
sommige exotische waterplanten gaat de mens waarschijnlijk niet
geheel vrijuit. Voedselrijke wateren kunnen door soorten als Grote
waterteunisbloem en Grote waternavel met hun drijvende matten
volledig worden overgroeid. Je kunt je afvragen of deze exoten in
dezelfde mate overlast hadden gegeven als onze wateren niet zo
vervuild waren geweest. In wateren met een geringe
nutriëntenbelasting geven deze soorten minder of geen overlast. Het
vermogen van sommige exotische waterplanten om nutriënten uit
het water op te nemen kan zelfs positief werken. Het verschijnen van
Waterwaaier (Cabomba caroliniana) heeft plaatselijk geleid tot een
aanzienlijke verbetering van het doorzicht, waarvan vissen en
macrofauna profiteren.
Nectar
Reuzenbalsemien verspreidt zich op steeds meer plaatsen op
invasieve wijze. Met name langs oevers kunnen deze rozebloemige
planten domineren. Mede dankzij de Reuzenbalsemien is de
Biesbosch interessant voor bijenhouders. De Biesbosche balsemienhoning wordt verkocht als streekproduct en valt bij velen goed in de
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smaak. Als er in een gebied weinig andere inheemse nectar en
pollenleveranciers zijn, waarvan de bloeitijd samenvalt met die van
Reuzenbalsemien, kan het verschijnen van deze soort een positief
effect hebben op de populaties van wilde bijen en hun predatoren.
De toename van de Hoornaar in de Biesbosch wordt wel
toegeschreven aan de toename van Reuzenbalsemien. Een andere
exoot, Robinia pseudoacacia, produceert ook een gewilde honing.
Voor een land als Hongarije is acaciahoning zelfs een belangrijk
exportproduct.
Ecosysteemdiensten
Net als inheemse soorten blijken ook exoten regulerende en
productie-ecosysteemdiensten te kunnen verschaffen in de vorm van
houtproductie, waterzuivering en voedsel. In Nederland zijn exoten
als Douglasspar en populier na Grove den de belangrijke
houtsoorten. Wat betreft het voedselaspect spelen exoten de
laatste tijd een steeds belangrijker rol. Onder motto’s als “If you can’t
beat them, eat them” of “Naturschutz mit Messer & Gabel“ wordt in
verschillende landen de bestrijding van exoten als Japanse
duizendknoop, Koraalduivel, Koningskrab, Beverrat, Graskarper en
vele andere gecombineerd met culinaire genoegens.
Gewenning
Er wordt wel eens vergeten dat er ook inheemse soorten zijn die
andere soorten verdringen. Denk bijvoorbeeld aan de eindeloze
vlakten Pijpenstrootje op vergraste heiden. Riet kan hele oeverzones
domineren; massavegetaties van Adelaarsvaren in bossen
belemmeren de bosverjonging en het verschijnen van Klimop in
bossen leidt meestal tot een aanzienlijk minder soortenrijke
kruidlaag. Omdat dit inheemse soorten zijn, waaraan iedereen
gewend is, wordt hun dominante gedrag meestal niet als
problematisch ervaren. Krabbenscheer wordt in Nederland als een
karakteristieke soort van verlandende wateren gezien, maar in
Noorwegen, waar deze soort recent verschenen is en men blijkbaar
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nog niet aan deze soort ‘gewend’ is, staat deze soort met de
aantekening ‘hoog risico’ op de Zwarte Lijst, vanwege zijn vermogen
andere soorten te verdringen.
Verstekelingen
Een belangrijke reden om voorzichtig te zijn met het over de hele
wereld transporteren van planten en dieren is de introductie van
pathogenen die met de exoot mee kunnen komen. De import van
zulke verstekelingen heeft vaak catastrofalere gevolgen gehad dan
de exoot zelf. De geschiedenis kent talrijke voorbeelden. Met de
komst van de Zwarte rat in de vroege Middeleeuwen verscheen ook
de pest in Europa. De iepziekte is vanuit Oost-Azië met besmet
iepenhout of plantgoed geïmporteerd en heeft eerst in Europa en
later in Noord-Amerika de iepenstand gedecimeerd. Al eerder waren
de inheemse Noord-Amerikaanse kastanjes op grote schaal
afgestorven door aantasting met een met Japans plantgoed
meegekomen schimmel. Hetzelfde geldt nu blijkbaar ook voor de Es.
Toekomst
Tenslotte bestaat er de mogelijkheid dat exoten hun invasieve
eigenschappen na verloop van tijd verliezen en zich inpassen in de
levensgemeenschappen van hun niet-oorspronkelijke areaal. Zoiets
lijkt er aan de hand te zijn met Brede waterpest. Na een explosieve
uitbreiding bereikte deze soort rond 1900 zijn grootste uitbreiding.
De soort kwam toen zo massaal voor, dat zelfs de binnenscheepvaart
er door gehinderd werd. Waarschijnlijk onder invloed van de
toegenomen waterverontreiniging is de soort daarna, zowel in
Nederland als in andere Europese landen, geleidelijk steeds minder
algemeen geworden. Deze achteruitgang gaat nog steeds door en
momenteel staat Brede waterpest zelfs op de Rode lijst en wordt
beschouwd als indicator voor een goede waterkwaliteit.
bron: Kijk op exoten, nr. 16 – mei 2016
Ruud Beringen & Leonie Tijsma, FLORON (met enkele aanpassing
naar onze regio door Joris Pinseel).
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De Graanhalm
Berkendreef 3
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.52.62

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal
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Muizenissen
Aan het lijstje soorten muizen die ik op Horendonk ooit tegenkwam
heb ik er een paar maanden geleden eentje kunnen toevoegen. Tot
dan toe had ik in levenden of doden lijve 9 soorten genoteerd. Voor
de duidelijkheid: die van op TV en in de krant en vleermuizen die
geen muizen zijn, zijn daar niet bijgeteld. In alfabetische volgorde
waren de negen: de aardmuis, de bosmuis, de bosspitsmuis, de
dwergmuis, de dwergspitsmuis, de huismuis, de ondergrondse
woelmuis, de rosse woelmuis en de veldmuis. Recent werd dat dus
een lijstje van 10.
Eerlijk gezegd ik had die tiende soort zelf niet herkend, het was de
dokter die me er attent op maakte. Dat zal ´t wel zijn, zei hij met een
kennersblik: een gewrichtsmuis. Een wat? vroeg ik. Zo noemen we
een stukje sluipend kraakbeen, knikte hij.
Ge hebt het al begrepen, niet alle muizen zijn even leuk.
Persoonlijk vind ik de bosmuis het aardigst. Dat komt wellicht door
haar grote bruine ogen en haar roze snuffelneus, en ook wel door
haar hagelwitte buik en voeten, haar zijig gekamde beigebruine pels
met zwarte onderharen en haar flappen van oren. Voor wie nog uit
de Walt Disneytijd stamt: de meest op Mickey Mouse lijkende muis.
Bovendien zie ik die soort hier op Horendonk het regelmatigst van
allen. Ik vind haar het aardigst maar dat is een persoonlijke
waardering. Zo dacht bijvoorbeeld het steenuiltje dat op een keer,
dat was in juli van het muizenjaar 1998, 7 rosse woelmuizen in de
nestkast aan de schuurgevel bij de donsjongen, gestapeld had naast
slechts 2 bosmuizen, er blijkbaar anders over.
Tweede in de rij van leukerds vind ik de dwergmuis. Nu ziet ge ze
over de stengels klimmen en nu ziet ge ze plots niet meer. En wie
niet goed oplet kijkt over het ronde bolletje droge grassen waar ze in
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verdween heen. Ik moet er wel bijzeggen dat ik sedert 2010 geen
dwergmuisje meer gezien heb. ´t Kan aan mijn ogen liggen. Of
misschien aan de zeden en gewoonten van de boeren. In de glorietijd
van de dwergmuis op Horendonk werd daar nog rogge geteeld en
werd er nog niet om de haverklap gemaaid. Of misschien ligt het
eraan dat ik te weinig buiten kom.
Om een bosmuis te zien hoeft dat laatste niet eens. Binnenshuis wint
ze het van alle anderen, de zogenaamde huismuis inbegrepen. Van in
de herfst inviteert ze zichzelf hier elk jaar in de kelder en op zolder.
Ze blijft erg bescheiden weliswaar. Ze gedraagt zich mensvriendelijk
zou ik bijna durven zeggen, althans ze doet wat moet maar stoort de
mens daarbij zo weinig mogelijk. Wat moet is wat iedereen bij tijd en
wijle moet doen, onder meer eten. Zo kan een volle bak noten
zonder op eerste gezicht veranderd te zijn toch bijzonder licht
geworden zijn om dragen; zo kan een appel glimmend staan pronken
op de hoogste plank zonder dat er meer van over is dan een façade.
Maar wees gerust de bewaaraardappelen laat de inwonende
bosmuis onaangeroerd. Uiteraard tenzij in geval van nood, wanneer
de gewone appelen op zijn bijvoorbeeld.
En al vermijdt de bosmuis confrontaties ze kan ook moedig zijn als
het moet, moediger dan David tegen Goliath. Ooit heb ik Goliath, dat
is onze kat, achteruit zien deinzen toen muis David op haar achterste
poten ging staan met ontblootte tanden. Ge moet het zelf gezien
hebben om het te geloven. Gelukkig voor David ben ik, Goliath
tegenover de kat, toen prompt tussenbeide gekomen.
Ja, ik hou van de bosmuis. En, neem het van mij aan, muizensoort nr.
10 heeft mij de niet storende bosmuisjes nog geliefder gemaakt.
Koen Verschoore
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Epipactis helleborine
Van mijn werk thuis gekomen tref ik vlak naast de beukenhaag een
wilde bosorchidee in volle bloei. Aangemoedigd door de felle regens
van de afgelopen weken, geeft ze het beste van zichzelf en schittert
in het late zonlicht.
Deze Europees-Aziatische bosorchidee, Epipactis helleborine of
kortweg brede wespenorchis, is een juweeltje voor wie de moeite
neemt haar van dichterbij te bestuderen. Eerdere exemplaren in mijn
tuin hadden wat minder opvallende witte tot lichtgroene
bloemblaadjes, maar deze draagt prachtige lilakleuren.
Dat de orchidee naast mijn beukenhaag opduikt, kan geen toeval
zijn. Net als de beuk leeft de wespenorchis in symbiose met
ondergrondse schimmeldraden. De wilde bosorchidee ruilt met hen
water en mineralen voor suikers. De schimmeldraden zijn immers
veel getalenteerder dan de vlezige orchideewortels om water en
mineralen uit de bodem te halen.
Bij ons eerder een zeldzaamheid, is de Epipactis helleborine in
Michigan, waar deze voor Noord-Amerika uitheemse soort eind
negentiende eeuw geïntroduceerd werd, een lastpak. In mei 2012
post Angie Tenney een artikel op de website van de Michigan State
University waarin ze gewag maakt van een ware plaag van deze
orchidee. De wilde bosorchidee wordt er gezien als vervelend
onkruid dat hele gazons en bloemenborders overwoekert. Zou ze
weten dat wij er net zo over denken bij het oprukken van de
Amerikaanse vogelkers?
Hoe het ook zij, in mijn tuin wordt de wespenorchis gekoesterd en
met het nodige respect behandeld. En nu maar hopen dat er eind
september nog wespen in de buurt zijn voor de bestuiving. 
Liesbeth Baeteman
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Verse vis
Voor wie er niet bij was op de Rose Grononpadwandeling van 24
april: ge hebt iets gemist. Niet in het minst dank zij Kristof was het
een gelegenheid om u weer jonger te voelen, en wel voor wie oud
genoeg is tot vijf en zeventig jaar jonger.
Dat had met die fuiken te maken. Er spartelden twee bermpjes, een
blauwbandgrondel en meer dan zestig riviergrondels uit. Allen fris als
een hoentje. Ze hadden 24 uur de tijd gehad om er, tegen de
stromende Aa in, in verzeild te raken.
Meteen deden straffe verhalen de ronde over de visserijexploten van
Kalmthoutse en Essens rakkers uit het midden van de vorige eeuw, in
de tijd dat georganiseerde rechttrekkingen, zure regen,
ruilverkavelingen en zulk soort spul meer nog niet uitgevonden
waren.
Zelf kan ik daar niet over meespreken. Maar ik kan het me wel
voorstellen. Waar ik opgroeide waren geen beken, hoogstens
grachten en uitgesleten geulen van het water dat er zo afliep en de
lemige akkergrond meenam naar Elsegem en Petegem daar beneden
aan de Schelde.
Wat elke schooljongen van toen in ons dorp wel kende waren haring
en rolmops van de winkel, ´paling´ van de mosselboer en ´tinken´ van
de modderige ´t Jammelsvijver. Tinken waren groenige vissen van
zowat 20 cm lang en aalglad. En zie. Dankzij de uitstap van 24 april
2016 weet ik dat dat eigenlijk zeelten waren. Kristof had namelijk tot
profijt van de wandelaars een aantal stuks “Atlas van de Vlaamse
Beek- en Riviervissen” uit 1998 van het schroot weten te redden en
uitgedeeld. En daar op blz. 48 stond het: een aan de tinken van toen
gelijkende foto onder de titel ´Zeelt´, Tinca tinca in het biologenlatijn.
Nu waren er ook jongens die meer dan paling en tink en haring
kenden. Zo die van Bouveloo, voor wie tot ver buiten het dorp niets
veilig was. Van kwakkelkuikens (kwartel) uit het koren tot eitjes vol
krabbels van schrijvers (grauwe gorzen) en eksternesten uit de hoge
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waaibomen. Op een keer pochten ze in de beek van Bevere een
lekkersmakende bot gevangen te hebben.
Daar geloofde ik nu eens niets van, zie. Die beek was zowat het enige
waar ik meer in thuis was dan zij. Bij die beek woonde namelijk mijn
liefste grootmoeder, bij ´de schep´ waar ze helder beekwater putte.
In die beek zwommen driedoornige stekelbaarsjes, rode mannetjes
die voor hun kokernest bleven staan waaieren tot een zilveren
vrouwtje of een rode rivaal te dicht in de buurt kwamen. Later op het
jaar kondt ge stekelbaarsjes met tot wel vijftig in één schep met de
assenzeef uit het water halen. Driestekelige en tienstekelige had mijn
vader me leren onderscheiden. In die beek lagen regelmatig
donderpadden doodstil op de bodem, zwartgevlekte bruine vissen
met dikke kop en brede zijvinnen. En er waren katvissen met grote
snortasters (dwergmeervallen, poissons chat volgens de atlas neem
ik nu aan) en één enkele keer een palinkje of een klein snoekje. De
laatste als de vijver van het kasteel te Moregem, waar de beek haar
water vandaan haalde, ´afgelaten´ was. Ik kende die beek van aan
het kasteel tot waar ze eindigde in Oudenaarde in de Coupure en dan
de Schelde. Die Schelde zette elk jaar de meersen van Oudenaarde
tot Petegem blank en dat bracht elk jaar tweemaal een portie bliek in
de keuken van grootmoeder. Bliek, of Kolblei weet ik nu uit de atlas,
Blicca bjoerkna.
Dat was begin de jaren veertig, het hoogtepunt van mijn
vissenkennerscarriere. In 1945 belandden we aan de andere kant van
de Schelde, waar de mensen overschelds spraken. We boerden er
vlak bij waar de Markebeek in de Schelde uitmondt. Met de vissen
ging het snel bergaf. Het Scheldewater was pikzwart tot het eind van
mijn fietsbereik stroomopwaarts over Kerkhove toe. Het blauw met
rode ijspauwke dat in de kleiwand aan de Markebeek huisde kwam
na een duik soms groen, soms geel soms helemaal rood weer boven.
De textielververijen floreerden in die dagen. De vis verdween uit mijn
vizier.
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Voor wie er mocht aan twijfelen of een wandeling aan de Aa de
moeite waard is, voor mij alvast wel. Nu ik er aan denk niet alleen
wat vissen betreft. De fuiken van Kristof alleen al droegen ertoe bij.
In de Coupure werd gevist met fuiken, enkele maatjes groter dan die
van Kristof in mijn ogen van vandaag. Soms stonden die ´s zomers te
drogen aan de kant. Daar heb ik de kleine karekieten goed leren
kennen. Herinner u, zonder kijker. Ik heb er tal van uit de fuiken
bevrijd.
Koen Verschoore

© Dirk Scheldeman – Riviergrondel
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Het voorjaar is telkens weer een spannende periode om naar vogels te
kijken.
Deze lente kunnen we echter omschrijven als een vrij sombere lente. In mei
waren er echter een aantal zonnige dagen met oostenwind, waardoor we
veel roofvogels in de streek te zien kregen, waaronder een aantal speciale.
Ook een aantal andere bijzonderheden werden in de regio waargenomen.
Dit kan je lezen in onderstaand overzicht.

Af en toe waren er Futen (Podiceps cristatus) te zien op enkele
vennen in de Kalmthoutse Heide. Op 19 maart was de eerste
Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) aanwezig op het Stappersven.
Bijzonder waren 2 Koereigers (Bubulcus ibis) die op 22 mei
pleisterden in de Maatjes en de Wezelse Heide. Grote Zilverreigers
(Egretta alba) waren zo goed als elke dag aanwezig op verschillende
plaatsen in de regio. Enkele Ooievaars (Ciconia ciconia) werden
pleisterend of overvliegend waargenomen. Vanaf half april werden af
en toe Lepelaars (Platalea leucorodia) waargenomen in de Maatjes
en de Kalmthoutse Heide. Op 21 en 28 mei vloog een ex. over EssenCentrum.
Sommige van de overwinterende Kleine Zwanen (Cygnus bewickii)
waren nog tot 21 maart aanwezig in de Wezelse Heide. Tot eind
maart verbleven ook nog enkele honderden Kolganzen (Anser
albifrons) in de omgeving van de Steertse Heide.
Twee vrij late Smienten (Anas penopele) dobberden op 16 mei nog
op de Drielingvennen in de Kalmthoutse Heide. Groepjes
Wintertalingen (Anas crecca) werden vooral waargenomen in de
Maatjes en in de Kalmthoutse Heide, maar ook op het Klein
Schietveld werden wat waarnemingen verricht. Groepjes Pijlstaarten
(Anas acuta) werden in maart en april geregeld waargenomen op de
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Biezenkuilen, het Stappersven en bij de Steertse Heide in de
Kalmthoutse Heide. Op deze laatste plaats was eind mei ook een nog
een laat mannetje aanwezig. De eerste Zomertalingen (Anas
querquedula) waren aanwezig in de Maatjes in de loop van de maand
april. In de Kalmthoutse Heide duurde het tot in mei voordat ook hier
exemplaren te zien waren. Bij de Steertse Heide waren in deze
periode minstens 4 mannetjes aanwezig. Slobeenden (Anas clypeata)
waren het hele voorjaar aanwezig in de regio, voornamelijk in de
Kalmthoutse Heide en de Maatjes. Tafeleend (Aythya ferina) was in
kleine aantallen vertegenwoordigd in de regio, waarnemingen
werden uitsluitend verricht op het Stappersven.
Brilduikers (Bucephala clangula) waren de hele periode aanwezig in
de Kalmthoutse Heide. De meeste meldingen kwamen van het
Stappersven, de Putse Moer en de Biezenkuilen. Zeer opmerkelijk
waren 6 Middelste Zaagbekken (Mergus serrator), 5♂ en 1♀ die op
19 april aanwezig waren op het Stappersven. Normaal komt deze
soort vooral op zout water. Ook vermeldingswaardig is de
waarneming van een Kokardezaagbek (Lophodytes cucullatus) op
ditzelfde ven. We kunnen vermoeden dat het wel om een ontsnapt
exemplaar gaat.
De eerste Wespendief (Pernis apivorus) vloog op 5 mei over het Klein
Schietveld. Op 8, 9 en 16 mei was een Zwarte Wouw (Milvus
migrans) aanwezig in de Kalmthoutse Heide. Op 9 mei vloog er ook
nog een exemplaar over Essen-Horendonk. Op 20 maart was een
Rode Wouw (Milvus milvus) aanwezig in het Klein Schietveld. In
maart en april werd af en toe een ex. gezien in de Maatjes. Op 14
april pleisterde ook een ex. in de Kalmthoutse Heide. Leuk was een
Zeearend (Haliaeetus albicilla) die op 19 april rondvloog bij de
Drielingvennen. Bij het Stappersven werd op 14 mei heel even een
Slangenarend (Circaetus gallicus) waargenomen, vermoedelijk gaat
het om hetzelfde ex. dat ook op het Groot Schietveld in Brecht
aanwezig was. Op 22 mei vloog nog een late Blauwe Kiekendief
(Circus cyaneus) over de Kalmthoutse Heide. Op 16 april vloog een
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mannetje Grauwe Kiekendief (Circus pygargus) over de Maatjes.
Later die dag werd dit mannetje jagend waargenomen in de Wezelse
Heide. Nadien werden er nog vrij geregeld waarnemingen verricht
van een ♂en♀ in de Maatjes en de Kalmthoutse Heide. Dit is heel
wat meer dan afgelopen jaren. Leuk was de waarneming van een
Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) bij het Stappersven op 16 maart.
Verrassend en opmerkelijk was een Dwergarend (Hieraaetus
pennatus) die op 19 mei laag over Wuustwezel vloog! Tussen begin
april en eind mei werden enkele Visarenden (Pandion haliaetus)
gemeld in de Kalmthoutse Heide en in Wuustwezel.
Op 9 mei werden 2 Roodpootvalken (Falco vespertinus)
waargenomen bij de Zwarte Heuvel in de Kalmthoutse Heide. Daarna
werden er nog meer van deze leuke vogels gezien. Tot eind mei werd
de soort bijna dagelijks opgemerkt in dit gebied. In totaal waren
zeker 6 verschillende vogels verspreid in de heide aanwezig, 3♂ en
3♀. Deze prachtige vogels lokten vele tientallen vogelaars van gans
Vlaanderen naar de Kalmthoutse Heide. In mei werden nog
Smellekens (Falco colombarius) waargenomen in de Maatjes en de
Kalmthoutse Heide.
Op 7 april werd de eerste Kwartel (Coturnix coturnix) gehoord in de
Wezelse Heide. Daarna was de soort nog vrij geregeld te horen in dit
weilandcomplex.
Op 22 maart vloog een groep van 60 Kraanvogels (Grus grus) over
het NEC in Kalmthout. Begin mei was nog een ex. aanwezig in de
Kalmthoutse Heide. Erg leuk waren 4 Stelkluten (Himantopus
himantopus) die op 4 mei in de omgeving van de Biezenkuilen in de
Kalmthoutse Heide zaten. De dag nadien werden 2 exn gemeld in het
Klein Schietveld en op 16 mei waren 2 exn aanwezig op de natte
weilanden van de Steertse Hei. De eerste Kleine Plevieren
(Charadrius dubius) werden waargenomen in de Kalmthoutse Heide.
In april en mei trokken er ook enkele Bontbekplevieren (Charadrius
hiaticula) door de regio. Een paar exn werden opgemerkt bij de
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natte weilanden van de Maatjes en de Steertse Heide in Kalmthout.
In de heidegebieden van de regio werden weer enkele Bokjes
(Lymnocryptes minimus) opgestoten. Het is bekend dat het zeer
slecht gaat met de Grutto (Limosa limosa). Dit jaar werden er in de
Maatjes slechts 8 exn geteld. Bijzonder was een Rosse Grutto
(Limosa lapponica) die op 25 maart aanwezig was in de Maatjes.
Tureluur (Tringa totanus) was een regelmatige gast; vooral in de
Steertse Heide. Vanaf 12 april trokken er geregeld Groenpootruiters
(Tringa nebularia) door de regio.
De enige Zwarte Stern (Chlidonias niger) voor dit voorjaar vloog op
15 mei over het Stappersven.
De Maatjes was de enige plaats in de regio waar je nog een
Zomertortel (Streptopelia turtur) kon horen. Erg leuk was een Velduil
(Asio flammeus) die eind mei verschillende dagen jagend te zien was
in de Maatjes Op 27 april was een Draaihals (Jynx torquilla) aanwezig
in Kalmthout. Op Essen-Hoek en Essen-Wildert werden
waarnemingen verricht van Middelste Bonte Specht (Dendrocopos
medius).
Zeer merkwaardig was een Roodstuitzwaluw (Cecropis daurica) die
op 7 april over de Keetheuvel in de Kalmthoutse Heide vloog. Op 14
mei trok een Duinpieper (Anthus campestris) over de Kalmthoutse
Heide. Vanaf 20 april was er geregeld een Engelse Gele Kwikstaart
(Motacilla flava flavissima) te bekijken in de Wezelse Heide. Ook in
Kalmthout werd een ex. waargenomen. Ook een Noordse Kwikstaart
(Motacilla flava flavissima) werd af en toe gemeld in de Wezelse
Heide. Op 8 mei was een Grauwe Klauwier (Lanius collurio)
aanwezig op het Klein Schietveld. De prachtige zang van de
Nachtegaal (Luscinia megarhynchose) was dit voorjaar enkel te
horen in de Matjens. Vanaf begin mei zat er dagelijks een Snor
(Locustella luscinioides) te snorren in de Maatjes. Fluiter
(Phylloscopus sibilatrix) deed het goed en werd op verschillende
plaatsen in de Kalmthoutse Heide en het Klein Schietveld opgemerkt.
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In mei werd er geregeld een koppel Baardmannetjes (Panurus
biarmicus) gezien in de Maatjes, vermoedelijk gaat het om een
broedgeval. Grauwe Vliegenvangers (Muscicapa striata) werden
ook op heel wat plaatsen waargenomen. Op 20 en 21 mei zat een
Geelgors (Emberiza citrinella) te zingen in de Kalmthoutse Heide.
Opmerkelijk waren 2 Grauwe Gorzen (Emberiza calandra) die op 16
maart aanwezig waren in de Maatjes.
Tot zover dit overzicht. Een volledig overzicht vind je op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck

Op 1 juni opende Natuurpunt een nieuw optiek-verkooppunt.
Natuurpunt Antwerpen Noord zal vanaf die datum een permanent
aanbod verrekijkers presenteren in het Natuur.huis te Ekeren.
Volgende merken zullen aangeboden worden:
Bynnex: instap gamma
Kite: middensegment met prima prijs/kwaliteit verhouding.
Swarovski: de top
Natuurpunt.winkel
Je vindt hier een ruim assortiment van verschillende
merken. Natuurpuntleden genieten van 10% korting.
Met je aankoop steun je de bescherming van vogels
en natuur. Je kan in het Natuur-huis
Ekeren (Steenstraat 25, 2180 Ekeren – 03/541 58 25
- antwerpennoord@natuurpunt.be) terecht.
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•

Joris Pinseel

Voorzitter & Ledenadministratie
Schanker 12, Essen (03/667 57 97)

•

Kristof Vlietinck

Secretaris Noorderkempen
Kon. Astridlaan 4, Kalmthout (0497/54 17 21)

•

Herman Jacobs

Penningmeester Noorderkempen
Stationsstraat 68 bus A1, Essen (03/677 35 98)

•

René Peeters

Conservator ‘Stappersven’
Heikantstraat 3A, Essen (rp.topokaarten@skynet.be)

•

Chris Vander Sypt

Contactpersoon NAREKA
Kapellensteenweg 20, Kalmthout (0476/67 65 41)

•

Igor Vandamme

Conservator ‘Lisseven’ & ‘Stappersven’
Max Temmermanlaan 52, Kalmthout (03/666 06 80)

•

Wouter Vanwesenbeeck

Vogelwerkgroep Noorderkempen
V. Van Mechelenlaan 15, Kalmthout (0474/43 33 48)

•

Jos Jacobs

Beheerteam ‘Stappersven’
Vossenboslaan 9, Essen (03/667 42 29)

Natuurpunt Noorderkempen
Werkingsgebied: Essen & Kalmthout
Lid worden
Lidgeld voor het hele gezin: €27 per jaar te storten op rekeningnummer
BE17 2300 0442 3321 met vermelding van naam en adres. Je ontvangt dan
zowel Natuur.blad als het plaatselijk tijdschrift “De Korhaan”.
Bovendien krijg je korting bij aankopen in de Natuur.winkel en andere
winkelketens (zie www.natuurpunt.be).
Kopie voor volgende nummer graag voor 1 september 2016 bezorgen aan
redactie@noorderkempen.be.
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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
De Korhaan nr. 3 / juli 2016

Pagina 56

