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De kogel is eindelijk door de kerk … natuurgebieden “Essendonkbos”
en “Potpolder” zijn - na jarenlang aanslepen in de administratieve
molen - in beheer bij onze afdeling. Beide gebieden herbergen een
schat aan fauna en flora en zijn daarom méér dan de moeite waard
om op een degelijke wijze beheerd te worden. In samenwerking met
de Provincie Antwerpen zullen hier, in de nabije toekomst,
natuurwerken worden uitgevoerd om de vismigratie te bevorderen.
Dat Essendonkbos erg waardevol is, werd op 13 augustus nog maar
eens bewezen. I.s.m. de Vlaamse Libellenvereniging werden daar
enkele bijzondere Libellen opgemerkt: o.a. Bruine winterjuffer,
Paardenbijter, Blauwe glazenmaker en 100-den Weidebeekjuffers. In
de voormiddag konden we zelfs 2 IJsvogels waarnemen. Die hebben
het hier erg naar hun zin als je weet dat het in de Kleine Aa krioelt
van visjes. Naast Riviergrondel komt daar ook het zeldzame Bermpje
voor! Samen met, voor Essen vaak unieke plantensoorten, maken
deze dieren het gebied tot een waar Essens natuurjuweeltje.
Als we dit Kempens kleinschalig weilandgebied met bomenrijen en
greppels op een degelijke wijze willen beheren, zullen we moeten
kunnen rekenen op een schare medewerkers, gaande van
natuurliefhebbers tot landbouwers die ons kunnen ondersteunen
met het beheer. Mocht je het nu al voelen kriebelen, neem dan al
zeker vrijblijvend contact op met onze vereniging via het mailadres
beheeressen@noorderkempen.be. Meer info volgt later dan wel.
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Het zomerseizoen is eerder rustig verlopen. De geplande activiteiten
brachten jammer genoeg minder deelnemers op de been dan de
vorige jaren. Misschien was het weer hiervan de oorzaak. De
infostand op het Karrenmuseum op 31 juli lokte echter heel wat
geïnteresseerden - met enkele nieuwe leden als resultaat. Een
welgemeende ‘dankjewel’ aan de dames die hiervoor instonden is
hier zeker op z’n plaats.
Het najaar kondigt zich overigens zeer interessant aan o.a. met drie
wandelingen i.v.m. de “Dag van de Stilte”. Ook de “Week van het
Bos” staat in de belangstelling, met niet minder dan drie grote
activiteiten: twee voordrachten en de traditionele landschapstocht,
met aandacht voor heemkundige feiten, in de Boterbergen-De Nol.
Ook de beheerwerken kunnen een fijne onderbreking zijn van het
dagelijkse werkritme. Zeker doen! Blokkeer zeker de data in je
agenda. Je vindt ze trouwens in het overzicht van de activiteiten.
Daar vind je ook al enkele aankondigingen voor begin 2017.
Momenteel mogen we al 61 nieuwe leden
verwelkomen in onze afdeling. Tijdens de infodag
op 9 oktober 2016 hopen we dit aantal nog te
verhogen. Nog nooit waren zoveel natuurliefhebbers lid van Natuurpunt. Dit jaar hopen we in
Vlaanderen zelfs 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. Kijk voor meer info even op onze website
www.noorderkempen.be. Nieuwe leden kunnen hun lidgeld (€27 nu
geldig tot 31 december 2017!) altijd storten op BE17 2300 0442 3321
t.n.v. Natuurpunt m.v.v. ‘nieuw lid Noorderkempen’.
Willen we ons ledenaantal verder op peil houden rekenen we
uiteraard ook op uw blijvende steun in 2017. Alvast hartelijk dank.
.

Joris Pinseel
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1 oktober 2016

9u00

Beheerwerken

einde
15u30

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

De geocachers werken, tijdens hun jaarlijkse “cito-event”, in een
uniek stukje vochtig heidegebied. Het beheerteam gaat verder met
het openstellen van het dopheide-biotoop door het verwijderen van
grove den. We gaan ook plaggen om verjonging van dophei te krijgen
waarvan het zeldzaam dagvlindertje ‘het heideblauwtje’ gaat
profiteren. 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

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 (03/ 677 35 98)
herman.jacobs@telenet.be
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9 oktober 2016

11u00

Infostand

Einde
±16u00

Infostand
“Smullen van eigen streek”
NEC "De Vroente"
Putsesteenweg - Kalmthout

Talrijke hoeveproducenten uit de streek stellen hun eigen producten
voor op een echte streek- en hoeveproductenmarkt aan De Vroente.
Verschillende organisaties vertellen je alles over hun lokale aanbod,
waardoor je nog meer kan “smullen” van de streek in en rond het
Grenspark. Ook Natuurpunt Noorderkempen heet de bezoekers
welkom op dit evenement.
Trommel vrienden en kennissen op en kom langs.
Info op www.devroente.be

13 oktober 2016

20u00

Week van het Bos
Voordracht

einde
22u30

Voordracht
“Weetjes en verhalen over
paddenstoelen”
G.C. Oude Pastorij
Essendonk,3 - Essen

Vandaag nodigen we Hans Vermeulen uit om te komen vertellen
over “Paddenstoelen”. Dit wordt zeker een boeiende avond, want
Hans is een begenadigd verteller én groot paddenstoelenkenner.
Zijn alle paddenstoelen eetbaar of niet? Hoe giftig kunnen zwammen
zijn? Zelfs heel veel volksverhalen, tradities en gebruiken zijn op één
of andere wijze in verband te brengen met paddenstoelen.
De Vliegenzwam speelt in onze traditie heel vaak een hoofdrol, vaak
zonder we ons daarvan bewust zijn.
Een avond die je niet mag missen!
Inkom: €4 (voor leden Natuurpunt) - €5 (niet-leden)
Leden van Natuurpunt brengen hun lidkaart mee a.u.b.
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Info: Joris Pinseel (03/667 57 97)
joris.pinseel@fulladsl.be

14 oktober 2016

20u00

Week van het Bos
Voordracht

einde
22u30

Voordracht
“Oude Kempense Bossen”
NEC “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 wordt de
voordracht gegeven door professor Kris Verheyen 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.
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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, structuur en het
functioneren van hedendaagse boslandschappen.
De voordracht gaat over het verleden van de bossen in onze
Kempen. Prof.dr.ir Kris 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, heiden 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 (tel. 03/666 06 80)
igor.vandamme@skynet.be

15 oktober 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 en
alle maaisel op hopen te leggen ?
Gelieve de conservator te verwittigen van uw komst.
Info: Igor Vandamme (tel. 03/666 06 80)
igor.vandamme@skynet.be

De Korhaan nr. 4 / oktober 2016

Pagina 7

23 oktober 2016

13u30

Week van het Bos
Landschapstocht

einde
16u30

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

Tijdens deze tocht staan zowel ‘bomen’ als ‘turfvaarten’ centraal.
Rond het Boshuisje groeien prachtige zomereiken en 1 grote linde.
Langs de Eikendreef vinden we heel wat schitterende zomereiken.
We verkennen de verschillende biotopen van droog naar nat tot aan
de rand van de Nol. Vanwege de turfwinning in de middeleeuwen
zijn hier de meeste historische relicten te vinden. De turfvaarten
werden geleidelijk gegraven; voor het eerst de Oude Moervaart in
1358 vanuit de Nol langs de Spillebeek en als laatste de Mikvaart in
1710 op de huidige grens Essen–Kalmthout, de Eikendreef!
Meebrengen: aangepaste kledij, bij regenweer zijn laarzen nuttig.
Inschrijven verplicht ! Graag voor 20 oktober 2016.
Maximum 25 deelnemers
Info en gids: René Peeters (rp.topokaarten@skynet.be)

29 oktober 2016

7u30

Dag van de Stilte

einde
17u00

Markgraaf
Vertrek: Domein De Markgraaf
Kastanjedreef - Kalmthout

De Kalmthoutse Heide werd geselecteerd als ‘Stiltegebied’. Om dit in
the picture te zetten wordt van 28 tot 30 oktober 2016 een
‘Stilteweekend’ georganiseerd. Natuurpunt werkt hieraan mee met
volgende activiteiten:

Ochtendwandeling met ontbijt
Vertrek aan Domein Markgraaf om 7.30 u en einde om ca 9.30 u.
Aansluitend een uitgebreid ontbijt voor €14,50 op het kasteel.
Inschrijven en betaling van het ontbijt aan de balie van Dienst
Toerisme, Putsesteenweg 129 te Kalmthout voor 25 oktober 2016.
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Meebrengen: aangepaste kledij, bij regenweer zijn laarzen nuttig.
Inschrijven verplicht ! Graag voor 25 oktober 2016.
Maximum 50 deelnemers

Vogeltrektelling op Trektelpost Muggepiske
Begin voorzien om 8.00 u. en einde omstreeks 13.00 u.
Locatie: Trektelpost aan de Keetheuvel/Muggepiske aan de
Verbindingsstraat. Te voet bereikbaar vanuit Parking Zuid.
Meebrengen: aangepaste kledij, een krukje om te zitten, verrekijker

Paddenstoelentocht
Vertrek aan Domein Markgraaf om 14.00 u en einde om 17.00 u.
Wandeltocht naar Bosbespad en omgeving. Onderweg bewonderen
we deze “Herfsttrofeeën”. Een wandeling voor elke liefhebber.
Meebrengen: aangepaste kledij, bij regenweer zijn laarzen nuttig,
loep, paddenstoelengids.
Maximum 20 deelnemers
Meer info over deze en andere activiteiten is te vinden op de website
van de gemeente Kalmthout www.kalmthout.be of via mail
milieu@kalmthout.be
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5 november 2016

9u00

Beheerwerken

einde
15u30

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

We hernemen de winterbeheerwerken in het gebied StappersvenBoterbergen. 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

27 november 2016

8u00

Vogeluitstap

Einde
13u00

Antwerpse Haven
“Overwinterende Vogels”
Parking “De Vroente”
Putsesteenweg - Kalmthout

In de omgeving van Antwerpen vinden we op de rechteroever het
reservaat “De Kuifeend” waar tijdens de winter veel vogels
overwinteren. Ganzen, eenden, roofvogels en steltlopers zullen we
met grote zekerheid kunnen waarnemen. Ludo Benoy gidst ons rond.
Een aanrader voor elke vogelliefhebber.
Meebrengen: verrekijker en/of telescoop, vogeldeterminatiegidsen,
aangepaste kledij.
Inschrijven voor 25 november 2016.
Info: Wouter Vanwesenbeeck (GSM 0474/43 33 48)
wouter.vanwesenbeeck@telenet.be
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3 december 2016

9u00

Beheerwerken

einde
15u30

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

De winterbeheerwerken in het gebied Stappersven-Boterbergen
worden verdergezet. 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

7 januari 2017

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”
Kruispunt Fr. Raatsstraat/Kastanjedreef
“De Ster” - 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

28 januari 2017
29 januari 2017

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 www.vogelweekend.be. Het is niet enkel interessant maar ook
plezant om de vogels op de voederplaats in je tuin te observeren.
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4 februari 2017

18u30

Ledenavond

Einde
±23u00

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

Inschrijven voor 29 januari 2016
Ieder lid/sympathisant van Natuurpunt Noorderkempen is van harte
welkom op onze Jaarlijkse Algemene Ledenavond.
Meer informatie volgt in de volgende “De Korhaan”.
@

Inlichtingen én inschrijving: Kristof Vlietinck
kristof.vlietinck@lne.vlaanderen.be

Paddenstoelencursus voor gevorderden
De data voor deze cursus zijn gekend. Meer info volgt in de volgende
nummers van “De Korhaan”. De cursus bestaat uit 4 praktijklessen in
open lucht. De lessen gaan door onder leiding van Hans Vermeulen
van Natuurpunt CVN.

23 september 2017
30 september 2017
14 oktober 2017
21 oktober 2017

14u00
14u00
14u00
14u00

Paddenstoelencursus - les 1
Paddenstoelencursus - les 2
Paddenstoelencursus - les 3
Paddenstoelencursus - les 4

Meer info over deze cursus: Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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Natuurstudieweekend Ardennen - 17 t.e.m. 19 juni 2016
Voor een algemeen natuurstudieweekendje is het weer belangrijk, heel
belangrijk, zeker voor de insecten. Een natuurstudieweekendje is totale
ontspanning, maar toch brengt het stress mee, veel stress eigenlijk. De
reden van die stress was dat de weersvoorspellingen erbarmelijk waren,
met temperaturen van niet meer dan 14 graden, regen, wind, enzovoort.
Maar toch moet je het beste ervan maken en de minuutjes zon per dag
intensief gebruiken om te zoeken naar de doelsoorten. We hebben alles uit
onze kast moeten halen, het was soms heel pittig, hebben veel geduld
moeten oefenen, maar toch hebben we een fantastische soortenlijst bijeen
kunnen sprokkelen.

Met vier deelnemers zijn we vrijdagochtend al vertrokken om in de
hoogveengebiedjes van Plateau de Tailles op prospectie te gaan op
zoek naar bijzonderheden. Ondanks het heel slechte weer hadden
we toen al de eerste zeldzaamheden met rode vuurvlinder,
wespendief en een vrouwtje goudvink. Plateau des Tailles is een
fantastisch hoogveengebied dat na een grootschalig Life project
recent hersteld is. De werken zijn klaar, maar je ziet op vele plaatsen
dat het natuurlijk herstel nog in volle gang is. Toch herbergt het
gebied al terug heel wat bijzonderheden.
Na een lekker zelfbereid vegetarische maaltijd nam de plaatselijke
gids de hele groep mee op de eerste echte uitstap. We hadden zalige
waarnemingen van vier bevers, edelherten, ree, vos, haas en een 40tal everzwijnen met big … tijdens de avondexcursie.
Na een heel korte nacht stonden we om 4u45 al weer klaar voor de
volgende excursie. We bezochten een heel knap beverbiotoop, met
een waarneming van bever, naast fluiter, wielewaal, geelgors, veel
kramsvogels, putter, appelvink en dankzij de schoen van Igor en het
arendsoog van Steven, DE TOPWAARNEMING van het weekendje,
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een GEELBUIKVUURPAD. Volgens waarnemingen.be is er maar één
populatie gekend in België en dat op meer dan 50 km van onze
vondst. Hoe dat beest daar geraakt is, is een raadsel. Of het een
(ongekende) populatie is zal de toekomst uitwijzen.
Na het ontbijt hebben we een niet avontuurlijke valleiwandeling
gemaakt, die door de vele regen van de vorige weken toch vrij
avontuurlijk bleek. We vertrokken aan de brouwerij van La Chouffe
en hadden groot geaderd witje, bosparelmoervlinder, rode
vuurvlinder, aardbeivlinder,
grauwe klauwier, een flits van
waterspreeuw, grote gele kwikstaart, geelgors, vier everzwijnen en
weide- en bosbeekjuffer.
Terwijl een paar mensen het niet konden laten om onze Rode Duivels
aan te moedigen op TV, bezochten de andere deelnemers het eerste
veengebiedje van onze weekendje, met mooie waarnemingen van
Klapekster (juist voor de 1-0 van de Belgen), mooie kneutjes (juist na
de 2-0) en alpenwater- en vinpootsalamander (na de 3-0). Bij vertrek
vloog er een zwarte ooievaar over de vakantiewoning.
’s Avonds stond een kijkhut voor een dassenburcht op het
programma … met zalige dichte waarnemingen van twee dassen.
Het was voor sommigen, na een heel vermoeiende dag, moeilijk om,
tijdens het wachten op de das, de ogen open te houden. Zo werd
het stilzitten, met nadruk op stil, in de kijkhut toch één van de
grootste beproevingen van het weekend. Gelukkig was er nog
ondergetekende die besloot om tijdens het naar buiten stappen zijn
hoofd te stoten zodat bijna heel de dakgoot met veel kabaal
ineenstortte. Het gevolg was een blozend hoofd van de veroorzaker,
een boze blik van de gids (we hadden beloofd om heel de tijd muisstil
te zijn) en hilariteit bij de andere deelnemers.
De zondag zou het beter weer worden met veel zon. Het bleef echter
heel de morgen koud en zwaar bewolkt. Toch hadden we tijdens de
voormiddagexcursie mooie waarnemingen van zwarte ooievaar, een
heel dichte grauwe klauwier, geelgors, klapekster, een schitterend
mannetje goudvink, …
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’s Namiddags kregen we dan eindelijk onze zon, maar door de koude
temperaturen bleven we qua libellen en dagvlinders lang op onze
honger zitten. Gelukkig hebben planten daar geen last van. Vanop
het plankenpad konden we de verschillende dwergstruiken leren
kennen: blauwe en rode bosbes, kleine veenbes, dophei, struikhei en
rijsbes. De mooiste stukjes hoogveen zijn van ver te herkennen aan
het vele wiegende éénarige wollegras. De orchideeën zorgden weer
voor de nodige determinatieproblemen met alle mogelijke variaties
op veenorchis. Makkelijker te herkennen waren de grote keverorchis
en bergnachtorchis. Bergvenkel bleek in de smaak te vallen en de
onbekende ‘kleine zonnebloem’ bleek het zeldzame en beschermde
Valkruid. Onderweg hadden we braamsluiper, bont dikkopje, rode
vuurvlinder, venwitsnuitlibel, beekoeverlibel, … , prachtige beverburchten die saaie sparrenbosjes herschapen hebben in fantastische
moerasgebiedjes en ideaal foerageergebied voor de zwarte ooievaar.
Het was pas tegen het einde van ons weekendje, rond 17u, dat de
insectenmensen dan toch waar voor hun geld kregen met veel
speerwaterjuffers, één woudparelmoervlinder, tientallen ringoogparelmoervlinders, één zilveren maan, één rode vuurvlinder, één
groot geaderd witje, één klein geaderd witje. De belangrijkste
nachtvlinders, allemaal dagactief, waren bonte marmeruil,
brummelspanner, vroege bremspanner, weegbreebeer en zilverhaak.
Het was pas twee uur na het voorziene einduur dat we huiswaarts
vertrokken. Maar toch was het voor sommigen nog niet gedaan.
Ondergetekende was iets vergeten in de vakantiewoning en moest
noodgedwongen voor het naar huis rijden eerst nog terugrijden naar
de vakantiewoning. Onze grootste zoogdierenliefhebber hadden we
met een hongertje achtergelaten in een frituur. Toen we juist terug
van de vakantiewoning vertrokken waren belde de gids ons op dat er
vanuit de tuin een wilde kat te zien was. Dus, rechtsomkeer gemaakt
en drie van de deelnemers hadden een zalige waarneming van wilde
kat. Sorry, Wim; we hopen dat de frietjes je heel hard gesmaakt
hebben; want we wisten hoe belangrijk de wilde kat voor je was.
Wij hebben er althans hard van genoten.
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Dus, ondanks de stress
en frustratie van de
slechte
weersvoorspellingen hadden we
een prachtig weekend,
met mooie waarnemingen, een goede
groep en sfeer; een
goede plaatselijke gids
en een overwinning
van de Rode Duivels
tegen de Ieren.
Om af te sluiten, kunnen we vertellen dat we al begonnen zijn aan de
voorbereiding van een nieuw natuurstudieweekendje in 2017.

Igor Vandamme, juni 2016
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Nieuw: Zakgids dagvlinders
Het klinkt misschien sterk, maar wie de
Europese libellengids of de Veldgids
nachtvlinders heeft, kan het wellicht beamen:
Richard Lewington is de beste insectentekenaar van de eenentwintigste eeuw. Dat
er pas een nieuwe Zakgids met zijn
afbeeldingen verschenen is, is dan ook goed
nieuws. Bovendien is het echt een zakgids:
een goed, en voor Vlaanderen volledig, boek
in een erg handig formaat! Ook rupsen en
andere stadia komen aan bod. Deze gids
verscheen aanvankelijk in het Engels, maar
werd door de collega's van de Vlinderstichting, m.m.v. Natuurpunt,
in het Nederlands vertaald. Een echte aanrader!
Zakgids Dagvlinders is dé veldgids om dagvlinders in Nederland en
Vlaanderen te leren kennen. Dankzij meer dan 600 tekeningen van
gerenommeerd natuurillustrator Richard Lewington, kun je de vlinders in de
verschillende levensstadia in hun leefomgeving zien. Heldere informatie en
verspreidingskaartjes helpen je om gericht op zoek te gaan. Handig om mee
te nemen bij wandelingen, fietstochten, excursies of om vlinders in je eigen
tuin te herkennen en determineren. In samenwerking met de
Vlinderstichting. - Handzame veldgids om vlinders te vinden en te
herkennen - Actueel, met informatie over hun verspreiding - In
samenwerking met de Vlinderstichting en Natuurpunt - Door de
Vlinderstichting speciaal bewerkt voor Nederland en Vlaanderen - Heel
praktisch om mee te nemen, de tuin in, en bij wandelingen, fietstochten en
excursies.
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Hooibeestjes
´Áls de brém bloeit op de hei-eide, staat...´.
´t Is heel lang geleden. Het was meester Medard die het ons
bijbracht. Meester Medard ´deed´ het derde en het vierde studiejaar
zoals dat toen heette. Twee verschillende lessen tezelfdertijd,
rekenen voor de grote kant, aardrijkskunde voor de kleine kant. Hoe
doet ge het! De wekelijkse zangles moet voor hem een verademing
geweest zijn want de kleine kant en de grote kant waren dan één
klas.
´Áls de brém bloeit op de hei-eide...´. Wisten wij veel. Geen mens in
ons dorp in de Leemstreek had, denk ik, ooit brem gezien, laat staan
heide. Maar meester Medard was een goede meester en liet ons
vlam en vuur uit de klompen zingen over een droom. En eerlijk
gezegd, ik woon nu al vijftig jaar in Essen en ik heb hier in de
Zandstreek hier en daar wel bloeiende brem gezien maar tot nu toe
nog steeds niet op de heide.
17 augustus 2016. Er is tijd te over om aan dergelijke dingen te
denken want ik ben aan het vlindertellen op de Steertse Hei en er
valt werkelijk niets te tellen. Behalve geaderde kleine witjes dan;
meer dan ooit en dan tweehonderdvijftig in totaal, vijftig dartelend
boven één wei. Dat wat vlinders betreft. Dat belet niet dat er op die
telroute ook andere dingen te zien zijn. In mei sloop er een vos
tussen de heidestruiken, begin juni zag ik nog net een wezeltje de
grachtkant inwippen en twee weken later draafde een wezeltje me
op hetzelfde zandpad tegemoet terwijl ik naar de bergeend met
zeven jongen op de natte weiden stond te kijken. Ik, onbeweeglijk,
hield het schuin langs mijn kijker in de gaten. Het bleef maar naar me
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toe draven en verdween pas vlak tegenover mij weer in de kant.
Levensgroot, zo groot als ik nog nooit een wezel zag.
Of zou het een marter kunnen geweest zijn? Sedert mijn zuster, die
ergens in Vlaams-Brabant woont, klaagt dat ze geen lekkere bruine
eitjes meer kan kopen bij de buurvrouw want dat die al haar kippen
een week geleden de strot overgebeten gevonden had door een
steenmarter, en sedert ze een mens het hoofd op hol brengen met
boommarters op de hei, ben ik gevoelig voor marters.
Nee, het was geen marter, de witte keelvlek liep onder de buik door
en toen hij naast mij de kant insprong was dat op duidelijk witte
voeten. Al leek hij me toen te groot voor een wezel en al waren zijn
gezicht en de opstaande oren marterbreed. En al had ik nooit een
wezeltje in gezapige draf gezien.
Geloof me maar, op die telroute is altijd wel iets speciaals te zien. Al
is het een reekalf. Of zoals vorige keer niet minder dan 17
zilverreigers op de natte weiden.
Vandaag enkel een halfwassen ree, opgeschrikt van tussen de pitrus
en een ongezien aantal citroenvlinders, vierenveertig langs
honderdtwintig meter bosrand op de kruisdistels. En meer
hooibeestjes dan ooit.
Van hooibeestjes gesproken. Op Horendonk heb ik er voor het laatst
in 1995 een paar gezien. Aan de westkant van de Steertse Hei tegen
Holland aan zag ik er voor het eerst weer één in 2009. Vandaag
waren het er vijfenvijftig. En hebben ze zich uitgebreid over de hele
Steertse Hei en tot aan de Keetheuvel toe.
Leven in opmars ondanks de duizend plagen van Egypte, tegen alle
opwarming van de aarde in.
Koen Verschoore
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Atalanta met voorsprong de meest getelde vlinder
in Vlaamse tuinen
Natuurpunt organiseerde het weekend van 5 & 6 augustus voor de tiende
keer het vlindertelweekend. Uit de resultaten van de eerste 6000
deelnemers blijkt de meest getelde vlinder met grote voorsprong de
atalanta te zijn: een grote zwarte dagvlinder met witte en oranje banden. In
een gemiddelde Vlaamse tuin vlogen afgelopen weekend 14 vlinders van 5
verschillende soorten.

De atalanta was in alle Vlaamse provincies de meest getelde
vlindersoort. Ook vorig jaar was dat het geval, maar toen werd het
een nek-aan-nekrace met het klein koolwitje. Dit jaar is het verschil
afgetekend: er werden meer dan dubbel zoveel atalanta’s gemeld
dan kleine koolwitjes, de tweede talrijkste soort. Het oranje
zandoogje vervolledigt de top drie. Ook in Nederland kwam de
atalanta datzelfde weekend als de uitgesproken winnaar uit de bus.
De atalanta is een trekvlinder die elk jaar opnieuw in het voorjaar
Vlaanderen en de rest van Europa koloniseert vanuit Spanje en
Frankrijk. “Ondanks het miezerige voorjaar wisten veel exemplaren
onze streken te bereiken. Het regenweer zorgde vervolgens voor een
weelderige plantengroei, waardoor de rupsen zich dit jaar extra goed
konden ontwikkelen. Het zijn die jonge vlinders die we tijdens het
vlinderweekend konden zien rondfladderen, in grotere aantallen dan
andere jaren”, zegt Wouter Vanreusel, vlinderexpert van
Natuurpunt.
Tijdens de recente zachte winters probeerde een deel van de
atalanta’s in onze contreien te overwinteren. Dat lukt echter slechts
in beperkte mate. De atalanta blijft vooralsnog een echte trekvlinder.
“Toch is niet uit te sluiten dat dit gedrag in de toekomst gaat
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veranderen onder invloed van de klimaatverandering”, aldus nog
Vanreusel.
Opvallende stijger in de vlindertelling is het muntvlindertje, een
piepklein nachtvlindertje waarvan de rupsen leven van tuinkruiden
als munt en wilde marjolein. De laatste jaren wordt die steeds meer
gemeld. Mogelijk profiteert de soort van de opmars van de
kruidentuintjes. Andere soorten zoals de kleine vos (in 2014 nog de
winnaar) en de koninginnenpage doen het dan weer veel slechter
dan gemiddeld.
In een gemiddelde Vlaamse tuin vlogen tijdens het vlinderweekend
14 vlinders van 5 verschillende soorten. Daarmee geldt 2016 als een
matig vlinderjaar. Met deze actie wil Natuurpunt de vlinderpopulatie
jaar na jaar in kaart brengen, met behulp van duizenden Vlamingen.
Tegelijk wil de natuurvereniging een grote groep mensen in contact
brengen met de natuur vlak bij hun huis en hen aanmoedigen om
iets te doen voor vlinders in hun tuin.
De voorlopige top-10 voor Vlaanderen ziet er als volgt uit:
1.Atalanta
De atalanta is een trekvlinder die elk jaar opnieuw in het voorjaar
Vlaanderen en de rest van Europa koloniseert vanuit Spanje en
Frankrijk.
2.Klein koolwitje
Het klein koolwitje is de meest constante vlinder in onze Vlaamse
tuinen en door de jaren heen de meest verspreide vlinder. Hij vindt
in onze tuinen dan ook voldoende waardplanten om eitjes op te
leggen.
3.Oranje zandoogje
Het oranje zandoogje is niet in alle provincies even talrijk en staat in
Antwerpen en Limburg zelfs niet in de top-10. Maar de hoge
aantallen in Oost- en West-Vlaanderen brengen hem nationaal wel
op de derde plaats.
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4.Kleine vos
De kleine vos staat in alle provincies in de top-10, maar er zijn grote
verschillen. De aantallen liggen ook merkelijk lager dan de voorbije
jaren.
5.Distelvlinder
Distelvlinders zijn trekvlinders die in sterk wisselende aantallen onze
streken bereiken. Dit voorjaar waren dat er niet zo veel. Maar hun
rupsen konden wel goed ontwikkelen op distels en brandnetels.
6.Dagpauwoog
De alombekende dagpauwoog kende dit jaar een slechte start door
het natte voorjaar. In juli herpakte de vlinder zich echter, en was hij
samen met de Atalanta bijna overal de meest waargenomen vlinder.
7.Bruin zandoogje
Het bruin zandoogje is een vlinder van graslanden, die daar heel
hoge dichtheden kan bereiken. Ook in tuinen wordt hij regelmatig
gezien, vooral als er stukken hoog gras zijn.
8.Groot koolwitje
Het groot koolwitje is de iets minder talrijke grote broer van het klein
koolwitje maar toch veel geziene gast, vooral in moestuinen.
9.Citroenvlinder
De citroenvlinder werd vooral in de provincies Antwerpen en
Limburg regelmatig gezien en minder in de overige provincies.
10.Bont zandoogje
Het bont zandoogje was in 1 op 4 tuinen aanwezig en blijft het goed
doen in de Vlaamse tuinen.
Diane Appels
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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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Landkaartjes
Op dinsdag 12 juli heb ik in mijn tuin een topmoment - waar ik al
jaren naar uit keek - beleefd.
In mijn tuin mag alles wat niet echt in de weg staat blijven groeien.
Daardoor is het semi wilde tuin met een grote verscheidenheid aan
kruiden, struiken en bomen. Dat garandeert ook een rijkdom aan
insecten, dag- en nachtvlinders, kevers, sprinkhanen, libellen … Op
die manier is het ook een tuin die weinig onderhoud vraagt. Zelfs
hebben er dit jaar 12 soorten vogels in dit wilde paradijs gebroed, nu
voor het eerst de Gaai.
Terwijl ik op 12 juli in de namiddag nog wat bruikbaar hout voor de
tegelkachel recupereerde, trok een landkaartje mijn aandacht. Het
was een opvallend groot landkaartje, daarom was het voor mij zeker
een wijfje. Zij ging vlakbij, onderaan een netelblad zitten en deed
geruime tijd de vleugels open en dicht. Daarbij toonde het telkens de
mooie landkaart-achtige tekening op de onderkant waaraan het haar
naam dankt. Dan bleef ze stil zitten…. Ogenschijnlijk gebeurde er
niets. Toch vond ik het vreemd en geen ideale plaats om te schuilen
voor de komende regenbui. Ik vermoedde iets en ging dichterbij
kijken. En inderdaad … het landkaartje was begonnen met eitjes te
leggen, iets dat ik reeds lange tijd graag terug had geobserveerd om
het te filmen. Ik liep vlug naar binnen om mijn fototoestel en het
statief te halen. Op 25 juli 2008 had ik ook het geluk een eileggend
landkaart wijfje te kunnen gadeslaan en dat duurt wel even maar ook
geen uur. Dus terug bij het landkaartje vlug opgesteld. Toch niet
waar zeker, batterij plat! Terug naar binnen om andere batterij te
steken. Ondertussen had het wijfje reeds enkele strengetjes gelegd.
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Het landkaartje is het enige vlindertje, mij bekend, dat de eitjes niet
naast elkaar legt maar in strengetjes aan elkaar. Het begon te
regenen maar daar had ik wel een natte rug voor over. Het
fototoestel mocht natuurlijk niet te nat worden. Enkele foto’s
hadden een paar wazige vlekjes door regendruppels, maar de
filmopnamen waren zeer bevredigend.
Na de regen ging ik terug kijken, maar het vlindertje was weg en dan
kon ik de eitjes van nabij fotograferen en tellen.
Uiteindelijk legde het landkaartje 11 strengetjes van 7, 9, 9, 9, 7, 7, 7,
10, 9, 10, 9 = samen 93 eitjes in een 40 minuten tijd. Als ik er “Bink”
(Ecologische atlas van de dagvlinders van NoordWest Europa) op
nasla is dit opmerkelijk veel voor één legsel.
Het legsel op 25 juli 2008 bestond uit 7 strengetjes van 11, 12, 11, 11,
12, 11, 15 = 83 eitjes.
Volgens “Bink” leggen ze per keer 43 tot 82 eitjes en dat 3 of 4 keer.
Dus zijn ze in mijn tuin wel zeer vruchtbaar.
Dit was voor mij echt een prachtige natuurbelevenis en het bewijs
dat het landkaartje het nog steeds goed blijft doen in mijn
brandnetelrijke tuin! Zulke uitzonderlijke waarneming kan men doen
als men precies op het juiste moment op de juiste plaats is en er dan
nog oog voor heeft!
Met vreugde kan ik tevens de geboorte van een reeks landkaartrupsjes melden; op 22 juli, precies 10 dagen nadat de eitjes gelegd
zijn. Op de foto ziet men de doorschijnende lege eitjes, nog zwarte
eitjes die moeten uitkomen en een paar groene onbevruchte eitjes.
Op 21 juli was te merken dat de geboorte nakend was. De groene
eitjes waren dan zwart geworden door de kopjes van de rupsjes. In
de nacht daarop volgend is er een langdurige zware regenbui
geweest. Ik heb sterk de indruk dat daardoor een klein gedeelte is
verloren gegaan. Ofwel zijn er stukjes van de strengetjes gebroken of
zijn er rupsjes naar beneden gevallen. De vermoedelijke ouders
vlogen op 21 juli nog door de tuin. Dat is het voordeel wanneer
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dergelijk tafereel zich dicht bij huis afspeelt, dan kan alles
nauwkeurig opgevolgd worden. Ik hoop dat ze verder van onheil
gespaard blijven.

© Frans Vorsselmans – eitjes en rupsjes landkaartje – juli 2016

Frans Vorsselmans

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Araschnia_levana_prorsa_01.JPG
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Stationsstraat 65
2910 Essen
Tel. 03/667.25.48
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Zouden we beter af zijn in een wereld zonder muggen?
Er zijn maar weinig mensen die een goed woord te vertellen hebben over
muggen. Ze houden je ‘s avonds wakker, bezorgen je gigantische jeuk en
zijn dragers van Zika en malaria. Vooral nu ze talrijk aanwezig zijn door de
overvloedige regenbuien wordt er al wel eens gevraagd waarom die dieren
überhaupt bestaan. En of we niet beter af zouden zijn in een wereld zonder
muggen.

Vooreerst: de ene mug is de andere niet. Er zijn wereldwijd meer dan
3500 soorten muggen. Zowel mannetjes als vrouwtjes voeden zich
met nectar en plantensappen. De vrouwtjes van veel van de
muggensoorten hebben een bijkomende strategie ontwikkeld en zijn
parasitair: ze zuigen bloed bij zoogdieren, vogels, reptielen,
amfibieën en zelfs bij vissen en sommige geleedpotigen. Ze
gebruiken de proteïnen van die bloedmaaltijd voor het ontwikkelen
van eieren. Maar, niet alle soorten zijn bloedzuigers en slechts een
klein deel van de muggen zuigt bloed bij de mens. Alle muggen over
dezelfde kam scheren is dus verkeerd.
Maar wat met het ecologisch nut van de muggen? Enerzijds dienen
ze als voedselbron voor allerlei dieren. De larven worden gegeten
door waterkevers, libellenlarven, amfibieën en vissen. De volwassen
dieren worden dan weer bejaagd door onder andere vleermuizen.
Het verdwijnen van muggen betekent dus dat er minder voedsel is
voor al deze soorten. Onderzoek aan het Franse Tour du Valat wees
ook uit dat het gebruik van een muggen-specifiek insecticide heel
wat neveneffecten heeft. Zo bleek het gevolgen te hebben voor het
aantal eieren en overlevingskansen van kuikens van de Huiszwaluw.
Er werden minder muggen gegeten, maar ook minder spinnen en
libellen, hun predatoren.
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Een tweede belangrijke rol voor de muggen ligt bij bestuiving.
Doordat hun levenscyclus zich bij water afspeelt, zijn ze voornamelijk
van belang voor waterplanten en planten van nattere bodems.
De afkeer voor muggen is evenwel begrijpelijk. De muggenfamilie is
de dodelijkste ter wereld. Maar ze is het niet opzettelijk. Malaria,
dengue, gele koorts, het Zika- en Westnijlvirus: het zijn allemaal
ziektes die overgebracht worden via besmet bloed van het ene
individu naar het andere. Maar het zijn de ziektekiemen die gebruik
maken van specifieke muggensoorten om zich te kunnen
verspreiden. Veel van die ziektes worden bovendien door een heel
beperkt aantal soorten overgebracht. Vooral het genus Aedes is
dodelijk. Aedes-muggen alleen zijn verantwoordelijk voor de
verspreiding van gele koorts, dengue en Zika. Het Griekse Aedes
betekent trouwens ‘vervelend’.
De slechte reputatie is te herleiden tot een heel beperkt aantal
boosdoeners en het idee om alle muggen uit te roeien is overdreven
en praktisch onmogelijk. Een veel beter idee is om te focussen op die
specifieke groep met schadelijke gevolgen voor de mens. En dit kan
op verschillende manieren. Neem malariaprofylaxe, haal je
inentingen, gebruik muskietennetten en deet,… . Maar niet iedereen
heeft toegang tot deze verzorging en niet alle ziektes hebben al een
efficiënt vaccin. Een nieuw kandidaat-vaccin voor malaria toont een
40% doeltreffendheid, maar werkt enkel tegen de ziekte en niet
tegen de infectie. De verspreiding van malaria wordt hiermee nog
niet bestreden.
Alternatieve methodes zoals het beheer van het leefgebied van
muggen kunnen helpen. Het aanpakken van de broedpoelen van
malariamuggen heeft al goede resultaten opgeleverd. Verder kan
een soort steriele-insecten-techniek worden gebruikt, waarbij
miljoenen steriele mannetjes worden vrijgelaten. Vrouwtjes die
paren met deze mannetjes, krijgen geen nakomelingen.
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Dit is geen permanente oplossing aangezien deze steriliteit
vanzelfsprekend niet kan worden overgedragen naar de volgende
generatie. Uitroeiing is hiermee dus ook niet mogelijk, enkel
beheersing.
Conclusie: muggen hebben als bestuiver en voedselbron zeker een
rol te spelen in de natuur. Haal de paar rotte vruchten uit de oogst,
maar gooi niet alles weg. Het is onnodig en het kan alleen maar
(onvoorspelbare) negatieve gevolgen hebben op ons ecosysteem.
Tekst: Simon Degryse, Natuurpunt (Professor Marc Coosemans van
het Instituut voor Tropische Geneeskunde zorgde voor de nodige
nuances)
Oorspronkelijk verscheen de vraag op reddit:
https://www.reddit.com/r/askscience/comments/4k8sbv/what_w
ould_be_the_effect_of_removing_mosquitoes/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Culicidae_01_%28MK%29.jpg
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Zomereiken in de Nol
De eik wordt wel eens de koning van het bos genoemd.
We hebben er echter nog zoveel staan langs onze wegen dat we
nauwelijks beseffen hoe bijzonder hij is. Uit een onderzoek blijkt dat
hij samen met de wilg de meeste insecten en mijten aantrekt. Vorige
eeuw zijn er veel Amerikaanse eiken aangeplant.
Volgens de aanplantfactuur Boterbergen uit 1942 zijn 6350
Amerikaanse eiken aangeplant; maar geen enkele zomereik omdat
die te traag groeit. Dat is wel bijzonder jammer want uit een onderzoek in Engeland (Kennedy & Southwood 1984) vond men 423
insecten en mijten bij de zomereik en bij de Amerikaanse eik slechts
12. Eiken hebben echter veel ruimte nodig om tot volle ontplooiing
te komen en de takken groeien te breed uit, zodat een drastische
snoei langs onze wegen niet anders kan.
In een bos is er de strijd om het licht vooral omdat eiken veel trager
groeien dan dennen. Van daar dat we een inventaris met foto’s
opmaken om indien nodig de eiken vrij te stellen. Het was een
zoektocht in de Nol en omgeving om de meest perfecte kruin te
vinden die nooit is gesnoeid.
De Cassenboom (Cassenboomlaan dichtbij het Gitok Kalmthout)
aangeplant in 1806, 23m hoog en 5,5m omtrek, benadert een mooi
profiel maar is ook gesnoeid geweest en staat niet meer vrij in een
landschap en is ingesloten door een verkaveling. We zoeken een eik
waarvan de takken tot op de grond reiken, de dikte speelt zo geen rol
meer. Uiteindelijk hebben we moeten zoeken tot in Zundert op de
Pannenhoef; beheerd door het Brabants Landschap.
Het verhaal van deze zoektocht vindt ge hieronder.
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In de Nolse duinen, rond ons Boshuisje en in de dreven van de
Boterbergen werden meer dan 600 eiken opgemeten dikker dan 30
cm. Dit tijdrovend werk was mogelijk dankzij de hulp van Jos Jacobs
en verschillende stagiairs.
Als voorbereiding voor het Helvex-programma werd een inventaris in
2014 opgemaakt van alle merkwaardige bomen in de Nolse Duinen.
Een zeer lastig onderzoek maar dankzij de gedreven inzet van Nynke
Hollander beschikken we nu over een waardevol inventaris. Nynke is
studente groenmanagement Vives en volgt nog afstandsonderwijs in
Roeselare. Als stage-opdracht kan dit wel tellen.
© René Peeters - 25 maart 2014

Nynke aan de voet van een grove den met
blootgewaaide wortels

Van april tot juni kon ik deze stagiair
begeleiden op het terrein. Een lastige
opdracht want de hellingen van de
duinen zijn er zeer steil, hinderlijke
takken bij het opmeten, moeilijke
oriëntatie zelfs met gps, lastig om niets
te vergeten of dubbel te tellen,
dichtgegroeide greppels, het verborgen
rabattensysteem met pijpenstrootje, verraderlijke (val)kuilen,
muggen, alle dagen thuis controle op de teken, enz….
In het totaal hebben we 1756 oude, dikke en merkwaardige bomen
opgemeten en coördinaten genoteerd. 230 zomereiken waren dikker
dan 30 cm. De bedoeling is na te gaan welke bomen in aanmerking
komen als (toekomstige) veteraanboom.
Typische kenmerken van zo’n bomen zijn: spleten en holtes in de
schors, dood hout in de kruin, sapuitvloei, luchtwortels, enz…
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Zulke bomen vormen een biotoop voor schimmels, korstmossen,
kevers, mieren, spinnen, vleermuizen, zwammen, houtwormen,
spechten, enz…. Lastig was het meten van hakstoven, soms waren
deze meer dan 1m dik en dat was voorbij het meetbereik van onze
boompasser, dan maar overschakelen op de lintmeter.

© René Peeters – Zomereik nr. 47

Op 6 aug volgde dan een eerste evaluatie op het terrein met Frank
Buysse, specialist veteraanbomen. Frank toont op bovenstaande foto
het effect van de aanhoudende westenwinden op het bloot komen
van de wortels. De boom heeft een stevig anker gevormd in de
grond. Deze eik werd door het beheerteam vrijgemaakt van
Amerikaanse vogelkers. Langs de zuidwest zijde (de loefzijde
vanwaar ook de meeste wind komt) en aan de lijzijde werd een grote
den geringd om de vrijstelling geleidelijk te doen.
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© Nynke Hollander - 10 april 2014.

Zomereik geknot als stobbe en nadien
doorgegroeid en niet op te meten met de
boompasser.
Zulke oude knarren noemt
men
veteraanbomen.

© René Peeters – 26 juli 2016
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Knoteik met inkrimpende kruin aan het einde van de eerste stuifzandcel in de
Nolse Duinen.

© René Peeters - 26 juli
2016

Ondergestoven eik (nr.
1359), einde noordoost
zijde van de stuifzandcel.

De kruin alleen is nog zichtbaar (471cm omtrek) met 9 zware takken.
De stam is helemaal bedekt met zand en alleen de kruin is nog
zichtbaar. De boom is blijven groeien boven het stuifzand. De
zuidwestkant werd in 2010 helemaal vrijgemaakt van 40 dennen
want de boom kwam in verdrukking door gebrek aan licht van de
snelgroeiende dennen. Deze eik is intussen terug vitaler geworden
maar de kruin is gekrompen wat een kenmerk is van een
veteraanboom.
Bomen in de aftakeling van hun leeftijd noemt men veteraanbomen
en dat kan bij eiken wel 300 jaar en meer duren. Een kenmerk
hiervan is de kruin die inkrimpt.
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© René Peeters –
18 mei 2016 Zomereik nr. 77

Vrijstaande eik
(67 cm dik - 210
cm omtrek) met
prachtige kruin
aan de rand van
een heideveld in
de Nol.

Eiken hebben veel licht nodig, anders sterven de onderste takken af.
De kruin bereikt al een mooie ronde vorm maar de takken komen
nog niet helemaal tot op de grond omdat hier ook gesnoeid is.
Op 9 mei werd samen met Jos Jacobs een inventaris - rond het
boshuisje - opgemaakt van 128 eiken dikker dan 30 cm.
Uit de grafiek kan men afleiden dat de mediaanwaarde rond de 50
cm ligt. Om na gaan of de opvolging verzekerd is, moeten de jonge
eiken dunner dan 30 cm nog worden opgemeten.
Oude eikenbossen (habitat 9190) hebben we hier niet meer.
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© René Peeters – 30 oktober 2015 –
Zomereik nr. 67

Zomereik (93 cm dik - 291 cm
omtrek) naast het Boshuisje
aan de turfvaart.

Onderste
takken
zijn
afgestorven door gebrek
aan licht. Deze eik moet
verder vrijgezet worden.
Dit wordt een toekomstige
veteraaneik gelet op de
scheuren in de takken en
het dood hout.
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Let op de korstmossen op de stam.
© René Peeters – 12 augustus 2014

Vrijstaande eik aan het sluisje van
de Nol met een kruin van 20 m
breed en 18 m hoog.

De stam is heel kort gebleven
(zowel 130 cm hoog
als
breed) met 4 zware zijtakken.
Hier is er geen zandverstuiving geweest en toch
krijgen we een dikke korte
stam.

© René Peeters - 4 april 2002 dezelfde boom.

De kruin heeft voldoende licht
maar onderaan zijn er takken
afgestorven door gebrek aan
licht. De takken staan hier
schuin naar omhoog ingeplant
en er zijn ook onderste takken
afgezaagd, dus geen ideaal
profiel.
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Al jaren geleden ben ik op zoek gegaan naar een eik met een
perfecte ongeschonden kruin en die vond in een Nederlands
reservaat beheerd door Het Brabants Landschap gemeente Zundert.
© René Peeters - Zomereik
“Den Bak” - 7 juni 1999

Ideale vorm met
takken die de grond
raken met perfecte
kruin 20 m breed en
18 m hoog. Dit komt
omdat
die
eik
volledig vrij staat
aan de rand van een
heideveld en dit is nog maar eens het bewijs dat eiken veel licht
nodig hebben en moeten vrij staan om zo’n perfecte kruin te hebben
De zomereik die in de Nol aan het sluisje staat is even hoog maar
dikker.
© René Peeters – Zomereik “Den Bak” - 22 mei
2014

De eik heeft een slanke stam; amper
255 cm omtrek en 81 cm dik.
15 jaar later is een zware tak
afgescheurd (rechts onderaan) en
omgebogen tot op de grond.
Deze boom is nog jong en zal de
scheur wel overgroeien.
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In de zomer geeft dit een heel speciaal gevoel. Als je de stam nadert
ben je helemaal geborgen en opgenomen in dat bladerdek.
Dat roept wel vragen op: is deze eik nu nog in een jeugdstadium of
begint hij al oud te worden. Moeilijke vraag als je op het internet
verhalen leest over honderdjarige eiken en meer. Wat is oud? Voor
een eik mag men aannemen dat hij tot 250 jaar in de volle kracht van
zijn leven kan zijn en dat pas 500 jaar heel oud is. Meestal wordt de
ouderdom overschat, zoals bij de 1000-jarige eik in Lummen. Het
duurt wel 100 jaar eer de kruin van een eik volgroeid is, daarna
vertraagt de groei.
Een mensenleven is toch zo kort en als we moeten wachten op de
eikels die nu pas in de grond ontkiemen dan zien alleen onze
achterkleinkinderen het resultaat. Het heeft natuurlijk wel zin om
voor verjonging te zorgen en de opvolging veilig te stellen door jonge
bomen te planten. Maar het is zoals het spreekwoord zegt:
“boomke groot, manneke dood”
De leeftijd van een eik schatten blijft moeilijk tenzij we plantnota’s
hebben. Over eiken is nog veel meer te vertellen. Wilt ge daarover
meer weten kom dan op 23 oktober mee wandelen langs de
prachtige eikendreef in de Boterbergen.
Ik zal graag je gids zijn.
René Peeters
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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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Knoflookpad in de Noorderkempen?
Geheimzinnig, knap, zeldzaam en met een geurtje aan! Dat typeert
de Knoflookpad, wellicht het meest zeldzame amfibie in de lage
landen. Ongeveer zo groot als een pad, met een bruingrijs
gemarmerde tekening en een verticale pupil. De opmerkelijke naam
heeft hij verdiend omdat hij een knoflookgeur verspreid om
roofdieren af te schrikken. Zijn gedrag maakt hem zeer moeilijk om
te ontdekken: overdag graven ze zich zo’n 15cm diep in de grond in
en de mannetjes roepen in de voortplantingsperiode maar enkele
dagen, erg zacht en van op de bodem van een poel.
De soort heeft niet te zure poelen of vennen nodig voor zijn
voortplanting en ook een losse bodem om zich overdag in te graven.
Een echte soort van zandgronden dus, maar met de komst van de
zure regen en de grootschalige landbouw, is het wellicht snel en stijl
bergaf gegaan.
Zowel in Vlaanderen als in Nederland waren 5 jaar geleden nog maar
een handvol populaties gekend. In Nederland startte men toen een
ambitieus kweek- en herintroductieprogramma en heeft men
ondertussen verschillende populaties kunnen herontdekken,
waaronder zelfs een op het militair vliegveld te Ossendrecht. In
Vlaanderen is de situatie voorlopig nog ongewijzigd en komt de soort
ondertussen nog maar in 4 poelen in Limburg voor.
Uit oudere gegevens blijkt echter dat de soort, waarschijnlijk zelfs
nog tot in de jaren ’60, op verschillende plekken in de omgeving
voorkwam. Daarna leek hij van de kaart te zijn verdwenen en werd er
tot nu toe altijd aangenomen dat de soort hier uitgestorven was.
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Tot dit voorjaar, onderstaande foto verscheen op de kaart van de
menroutes van Essen.
Deze toont immers een
knoflookpad
met
een
vuurwants op het hoofd!
Na wat nazoekwerk bleek de
foto te komen uit de
fotodatabank van de Provincie
Antwerpen. De naam van de
fotograaf is niet opgeslagen,
maar de foto is genomen op
25/04/2006 en heeft als titel :
“kikkerpoel in Essen”.
Via deze weg, hopen we dan ook de fotograaf en/of de juiste plek
waar de foto genomen is te achterhalen. Van een zo zeldzame en
bijzondere soort als deze, hopen we dat het lukt om meer info te
krijgen. Ook andere, (oudere) info over het voorkomen in de streek
mag zeker doorgegeven worden. Karakteristieke verhalen zijn
bijvoorbeeld dat ze opgegraven werden tussen de aardappelen en de
handen dan naar knoflook roken.
Alle
informatie
mag
doorgegeven
worden
kikkers@noorderkempen.be of christoffel.bonte@gmail.com
Christoffel Bonte
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Massamoord in de Bospolder:
eten en voornamelijk gegeten worden !
Libellenlarven eten onder water allerlei waterbeestjes die kleiner zijn
dan zijzelf. Dit varieert van watervlooien tot kleine visjes. Libellen
staan ergens halverwege de voedselketen: zelf zijn het rovers en
dragen dus bij aan het onder controle houden van de aantallen
kleine insecten, zoals muggen, vliegjes, motjes, … . Soms vangen ze
ook grotere insecten, zoals vlinders en …. elkaar. Anderzijds worden
libellen gegeten door vele andere dieren: vogels, vissen, kikkers,
salamanders, hagedissen, (spits)muizen, wespen, mieren, andere
libellen, spinnen, … . Sommige vogels, zoals boomvalken
en kwikstaarten, zijn zelfs gespecialiseerd in het vangen van libellen
en waterjuffers.
Libellen hebben dus een veelzijdige functie in het ecosysteem, zowel
boven als onder water.
De Bospolder in Antwerpen-Ekeren is een waar libellenparadijs. Dit
paradijs werd onlangs opgeschrikt door een ware massamoordenaar. Tijdens het determineren van de talloze libellen en
voornamelijk waterjuffers werd de rust verstoort door een vrouwtje
wilde eend. De wilde eend ging plots wild tekeer en slobberde de
vele uitsluipende waterjuffers, voornamelijk pantserjuffers, van de
rietstengels. Het werd een ware massamoord.
Tientallen waterjuffers werden verorberd in de paar minuten dat ik
het tafereel gadesloeg. Als je dit extrapoleert; dan zou je zelfs
denken dat 1 eend een heel ven waterjuffer-loos kan eten. En of dat
nog niet genoeg was, was ik ook getuige van de grote keizerlibel die
de superzeldzame zuidelijke heidelibel uit de lucht ving en
verorberde in een boom.
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Ik had weet van boomvalken en roodpootvalken die jagen op grote
libellen; en van kwikstaarten die jagen op kleinere libellen en
waterjuffers, maar ik had nog nooit gehoord van wilde eenden die
massaal uitsluipende waterjuffers opslobberden.
De natuur kan wreed zijn !
Igor Vandamme, juli 2016

Krulzomen in de tuin
En hop, plots zie je ze staan. Waren ze er gisteren al? Heb je ze toen
niet gezien? Ze staan nochtans met zijn vijven midden op mijn
oprijlaan.
Met wat opzoekwerk kom je er achter dat je ze best met rust laat. In
lang vervlogen tijden werden ze eens gekookt nog als eetbaar
beschouwd, maar hedendaagse kennis leert dat ze soms en zonder
aanwijsbare reden, een dodelijke allergische reactie kunnen
veroorzaken. Ze zetten dan je immuunsysteem aan om de eigen rode
bloedcellen af te breken. Het hoeft geen betoog dat dat fataal kan
zijn. De slakken in mijn tuin hebben duidelijk geen rode bloedcellen.
Die lusten de krulzomen wel en voorzien ze van leuke eetpatronen.
Liesbeth Baeteman
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Kraanvogels
In het laatste tijdschrift van Natuurmomumenten las ik een
waardevol verhaal over Kraanvogels. Een veertigtal jaar geleden
kwam het Föchteloerveen in handen van Natuurmonumenten. Het
gebied is gelegen op de grens van Friesland en Drenthe ter hoogte
van het Drenthse stadje Norg. De vereniging wilde dit hoogveen als
levend veen behouden. Daarom moest het altijd volledig met water
doordrenkt blijven. Na vele kunstgrepen zijn ze er in geslaagd. Een
twaalftal jaar geleden vestigde zich hier een broedpaar Kraanvogels.
Tijdens het broedseizoen werd er strikte rust in het gebied
toegepast. Na enkele jaren vestigde zicht een tweede paar. In 2014
waren er al zes koppels en in 2015 steeg het aantal tot acht. Er werd
een uitkijktoren gebouwd van waaruit met verrekijkers het
broedgebeuren kan gevolgd worden.
Het is toch heuglijk nieuws dat deze vogels terugkomen naar hun
oorspronkelijke broedgebied.
Louis Verpraet

© Glenn Vermeersch – Kraanvogel (http://www.pbase.com/glennv/image/108930411)
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Reuzenbalsemien, in opmars in Essen !
De reuzenbalsemien is een invasieve exoot die begin vorige eeuw werd
ingevoerd uit de Himalaya en zich sindsdien in heel Europa massaal
verspreid heeft. In België is hij op vele plaatsen massaal aan te treffen
langs de oevers van Nete, Dijle, Zenne, Schelde, … Zie overzichten in
www.waarnemingen.be. In heel Duitsland treft men reuzenbalsemienen
aan die volledige beek- en rivieroevers hebben ingepalmd en op open
plekken in de bossen. In Essen en Kalmthout is de plant gelukkig nog eerder
zeldzaam.

De reuzenbalsemien Impatiens grandulifera, kan meer dan 2 meter
hoog worden en heeft trossen roze tot witte bloemen van 2-5 cm
groot. De bloemen staan bij elkaar in de oksels van de bovenste
bladeren, die langwerpig lancetvormig en getand zijn. De holle
stengel wordt onderaan >2 cm dik. De wortels zijn hooguit 10 cm
lang en vormen een luchtige bussel in de grond. De reuzenbalsemien
houdt van een stikstofrijke vochtige bodem. De ideale biotopen zijn
dan ook grachten en bermen van beken, wegen en landbouwgronden. De plant bloeit over een lange periode (juni-september) en
verspreidt op hete dagen een muffe geur (vandaar de benaming
“balsem”) die tot ver in de omgeving waar te nemen is. In een wilde
tuin misstaan
de bloemenrijke
grote
planten zeker
niet, ware het
niet dat ze
zich bliksemsnel kunnen
verspreiden
© Hugo Bender - Reuzenbalsemien, Groespolderstraat, 2016
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langs beken en natte grachten en dan de inheemse plantengroei
totaal verdringen.
Naast verspreiding door aanplanting in tuinen (de plant mag
volgende de gedragscode van AlterIAS van de sierteelt en tuincentra
wel niet meer verkocht worden) is de spontane verwildering
problematisch. De bloemen hebben tot 1000 zaden per zaaddoos en
worden bij aanraking tot wel 7 m ver in de omgeving weggeschoten.
De zaden kunnen ook via de rivieren meestromen en zich zo over
kilometers afstand verspreiden.
Reuzenbalsemien is een éénjarige plant. Begin april kiemen de zaden
en vormen dikke zaadlobben. Waar de plant alle andere gewassen
verdrongen heeft, kunnen de kiemen gemakkelijk herkend worden,
maar waar de kiemen tussen andere opschietende planten (netels,
bramen, …) staan zullen ze niet erg opvallen. Dat blijft zo in de
groeiperiode tot in juni waardoor een bestrijding in een vroeg
stadium moeilijk is. Gericht zoeken op plaatsen waar ze reeds
eerdere jaren voorkwamen is wel mogelijk want hun bladeren zijn
zeer karakteristiek. Eenmaal ze in bloei schieten vallen de planten
meteen op aangezien ze dan boven het “netel-niveau” uitsteken. De
meest efficiënte verwijdering is dan gewoon uittrekken, hetgeen
door hun kort wortelgestel vrijwel altijd heel gemakkelijk gaat. In dat
stadium is het risico groot dat er zich al zaden gevormd hebben die
zich onvermijdelijk zullen verspreiden – maar beter dat dan de plant
zijn gang te laten gaan en nóg meer zaden te laten vormen.
Daardoor is eenmalig uittrekken jammer genoeg geen lange termijn
verwijdering van de planten en is opvolgen altijd nodig. Waar de
reuzenbalsemien zich massaal verspreid heeft over grote gebieden, is
bestrijding door uittrekken onbegonnen werk en is mechanisch
maaien met inzet van grote middelen en kosten noodzakelijk. Lees
daarover het indrukwekkende verslag van de bestrijding in de De
Dommelvallei !

De Korhaan nr. 4 / oktober 2016

Pagina 49

Toestand in Essen.
De eerste balsemienen zag ik een jaar of 8 geleden langs de weide in
de Nolsebaan, nabij het kruispunt met de Bontstraat. Ondanks
jaarlijks uittrekken schieten in die omgeving nog steeds nieuwe
balsemienen op (laatste jaren een 10-tal).
Recenter was er een gelukkig onsuccesvolle poging tot aanplanting
aan een eigendom aan het kruispunt Vijverlaan-Populierenlaan.
Onder de bomen en mogelijk niet bepaald stikstofrijk op die plek,
hadden de balsemienen het niet naar hun zin maar allicht liggen ze
wel aan de basis van de balsemienen die al een 5-tal jaren groeien in
de berm langs de weide aan dat kruispunt. Dit jaar hebben die zich
verder verspreid in de hele gracht in de Populierenlaan. Ondanks
vernietiging van “alle” planten (een 50-tal) begin juli, konden er
begin augustus evenveel nieuwe weer uitgetrokken worden en
waren er einde augustus terug verse planten opgeschoten.
Dit jaar dook voor het eerst een stevige plant op aan het joggersparkeerhoekje aan de noordoost hoek van Wildertse Duintjes. Hoe
komt die daar? Zaad aangevoerd in de kledij van
wandelaars/joggers?
Al deze plaatsen liggen op een boogscheut van het prachtige
Bergenven in Wildertse Duintjes – hopelijk blijft dat balsemienvrij in
de toekomst! Er op hopen dat de bodem daar niet stikstofrijk is en
daarom niet geschikt voor reuzenbalsemien zou wel eens naïef
kunnen zijn (cfr. joggersparking die ook niet direct naast een
gemeste landbouwgrond ligt!).
Zeer verontrustend is de toestand in de Bontstraat tussen Donkweg
en de spoorweg. Hooguit 5 jaar geleden verschenen hier de eerste
balsemienen. Daar waar het aantal in 2014 nog beperkt was, waren
de grachten langs beide kanten van de weg in 2015 en 2016
vergeven met balsemienen. Mits enig aandringen bij de gemeente
Essen, hebben ze dit jaar de berm gemaaid. Hoe positief dit ook is,
het betekent jammer genoeg niet dat het probleem daarmee
opgelost is. Een beperkt aantal planten is daarna nog opgeschoten en
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zonder twijfel zijn er massaal zaden aanwezig in de gracht/berm
zodat na-zorg nog vele jaren nodig zal zijn. Dit jaar staan er trouwens
al een aantal planten een eind verderop in de Donkweg. In de weinig
begroeide natte gracht hebben ze daar een ideale biotoop voor een
snelle uitbreiding over alle grachten in de Donkweg.
Ook aandacht is nodig voor de prachtige bloemenberm langs het
Rose Grononpad. In de gracht vlak bij de Kleine Aa/Wildertse beek
konden al enkele jaren lokaal een 20-tal planten uitgetrokken
worden. Dit jaar hebben ze zich verder verspreid over ruim 100 m én
zijn ze in aantal sterk toegenomen. Als ze zich hier in de oevers van
de Kleine Aa gaan nestelen is er geen houden meer aan en wordt
verwijderen zonder meer problematisch. Aangezien de beek volledig
door weiden en akkers stroomt zijn de bermen beslist stikstofrijk en
een ideale bodem voor reuzenbalsemien.
Ten slotte nog een aantal reuzenbalsemienen in de Vissenheuvel. Op
www.waarnemingen.be zijn er een 2-tal gesignaleerd in 2013. Dit
jaar staan er meer dan 50 op die plaats en staan er ook enkele in een
tuin een eindje verderop in Spurrieveld.

Voorkomen van reuzenbalsemien in Essen, waarnemingen 2010-2016.

Dit overzichtje maakt duidelijk dat de reuzenbalsemien in opmars is
in Essen. Op alle plaatsen waar hij de voorbije jaren verscheen heeft
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uittrekken niet geleid naar een duurzame verwijdering. Uit talrijke
fietstochten door Essen, Kalmthout en Wuustwezel is er me slechts
één vindplaats van reuzenbalsemienen buiten Essen bekend, m.n. in
de Groespolderstraat in Kalmthout (bij een bos in Natuurpunt
beheer!).
Wil men de Essense natuur vrijhouden van reuzenbalsemienen dan is
kordate actie van iedereen nodig: zeker niet aanplanten,
“onmiddellijk” uittrekken, opvolging in het seizoen en de volgende
jaren en registreren op www.waarnemingen.be.
Bronnen:
Eddy Kesters, Annelies Gorissen, 2010, “Bestrijding invasieve exoten:
Reuzenbalsemien. Ervaringsrapport gebiedsdekkende bestrijding 2010”
Watering De Dommelvallei, Peer.
http://www.wateringdedommelvallei.be/wpcontent/uploads/2011/02/201
0-rapport.pdf
Agentschap Natuur en Bos: “Reuzenbalsemien”.
http://www.invexo.be/~/media/Files/Themas/Soortenbescherming/Overla
st_schade/Reuzenbalsemien%20I%20glandulifera%20FICHE.pdf

© Paul Bender - Reuzenbalsemienenberm, Oude Netearm, Rumst – 2016

Hugo Bender (h.bender@skynet.be)
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De Graanhalm
Berkendreef 3
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.52.62

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal
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De zomer is een rustige periode voor wat het vogelleven betreft. Juni en juli
waren 2 heel natte maanden, pas vanaf aug. brak de zomer een beetje door
met heel mooi weer op het einde van de maand. Toch trokken deze periode
heel wat waarnemers weer op pad en dit zorgde toch weer voor leuke
waarnemingen waaronder zelfs enkele verrassingen. Dit alles kan je lezen in
onderstaand overzicht.

Dodaars (Tachybaptus ruficollis) was een vrij talrijke verschijning op
diverse heidevennen. Dit resulteerde ook in verschillende
broedgevallen. Geoorde futen (Podiceps nigricollis) werden bijna
uitsluitend waargenomen op het Stappersven. Hier was de soort
vooral vanaf de maand juli talrijk aanwezig met een maximum van 50
exn.
Leuk was een juveniel Woudaapje (Ixobrychus minutus) dat op 25
aug. aanwezig was in De Nol te Essen. Even opmerkelijk was een
Kwak (Nycticorax nycticorax) die op 19 juni rustend werd
aangetroffen in de Maatjes. Van Kleine zilverreiger (Egretta
garzetta) kwamen er deze zomer opvallend veel waarnemingen
binnen. Op 14 juni vlogen er 4 exn. over het Klein Schietveld. In juli
werd de soort regelmatig gemeld in de Kalmthoutse Heide met een
max. van 6 exn in de Steertse Heide. Grote zilverreigers (Ergetta
alba) werden weer heel vaak gemeld en dit op diverse plaatsen. Van
9 tot en met 14 aug. was een Purperreiger (Ardea purperea)
aanwezig in de Maatjes. Op 20 aug. vloog hier nog een ex. over. In
juli en aug. werd er af en toe een Zwarte ooievaar (Ciconia niger)
pleisterend of overvliegend waargenomen in de heidegebieden van
de regio. Heel bijzonder was een groep van 68 Ooievaars (Ciconia
ciconia) die op 27 aug. aanwezig was in de Maatjes! Verder kwamen
er in juli of aug. nog af en toe meldingen binnen van solitaire exn. of
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kleine groepen.
Lepelaars (Platalea leucorodia) waren in juli en aug. regelmatig
aanwezig in de Steertse Heide met een max. van 5 exn. Ook in de
Maatjes foerageerde er in de maand augustus regelmatig een ex..
Opmerkelijk was de aanwezigheid van 4 Smienten (Anas penopele)
op het Stappersven op 7 juli. Waarnemingen van deze soort in de
zomer zijn zeldzaam. In de Kalmthoutse Heide en de Maatjes waren
nog kleine groepen Wintertalingen (Anas crecca) aanwezig. Bij het
Stappersven werden enkele broedgevallen van deze soort
vastgesteld. Twee erg late koppels Pijlstaart (Anas acuta) waren op 6
juni nog aanwezig bij de Steertse Heide. Begin aug. was ook 1 ex.
aanwezig op het Stappersven, dit gaat vermoedelijk al om een
najaarsgast. Ook Zomertalingen (Anas querquedula) werden deze
zomer geregeld waargenomen in de Kalmthoutse Heide. Op 22 juli
werd in de omgeving van de Biezenkuilen een wijfje opgemerkt met
5 grote jongen. Tafeleenden (Aythya ferina) verbleven nog in kleine
aantallen in de streek, de meeste waarnemingen werden verricht op
het Stappersven. Brilduikers (Bucephala clangula) werden dagelijks
waargenomen, zo goed als alle meldingen kwamen van het
Stappersven of de Putse Moer.
Wespendieven (Pernis apivorus) werden deze zomer zeer geregeld
waargenomen in de omgeving van diverse bosgebieden in de regio.
Op 24 aug. vloog een Slangenarend (Circaetus gallicus) over het Klein
Schietveld. Waarschijnlijk gaat het hier om hetzelfde ex. dat een
groot deel van de zomerperiode pleisterde op het Groot Schietveld.
Bruine kiekendieven (Circus aeruginosus) jaagden regelmatig boven
de heidevlaktes en bij de Maatjes. Al op 5 aug. werd een Blauwe
kiekendief (Circus cyaneus) waargenomen in de Kalmthoutse Heide.
Af en toe verbleven er Slechtvalken (Falco perigrinus) in de regio,
maar deze soort werd toch minder waargenomen dan anders.
In juni en juli werden enkele zangposten genoteerd van Kwartel
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(Coturnix coturnix) in de Maatjes en de Wezelse Heide. Op 25 aug.
werden zelfs 3 exn gestrikt als ringvangst op De Nol te Essen-Wildert.
Op 24 juli werd een Porseleinhoen (Porzana porzana) gehoord in de
Steertse Hei.
Op 26 aug. vloog een Zilverplevier (Pluvialis squatarola) over de
Kalmthoutse Heide. Bijzonder was een Temmincks strandloper
(Calidris temminckii) die op 9 aug. aanwezig was bij de natte weiden
langs de Broekloop in de Maatjes. Ook vermeldenwaardig waren 2
Krombekstrandlopers (Calidris ferruginea) die op 19 aug.
foerageerden bij de Steertse Heide.
In juni werden nog enkele Houtsnippen (Scolopax rusticola)
opgemerkt bij het Klein Schietveld, vermoedelijk gaat het om enkele
broedgevallen.
Vanaf half juli trokken er vrij geregeld Groenpootruiters (Tringa
nebularia) door de regio.
Op 12 juni vloog er een Visdief (Sterna hirundo) over parking Zuid in
de Kalmthoutse Heide.
In de Maatjes was er nog een zangpost van Zomertortel (Streptopelia
turtur). Elders in de regio werd deze soort - die in gans Vlaanderen
achteruitgaat - niet meer waargenomen. Op 7 juni werd er een
jagende Velduil (Asio flammeus) in de Wezelse Heide opgemerkt.
IJsvogels (Alcedo atthis) werden regelmatig opgemerkt langs de
Kleine Aa te Essen. Ook op De Nol te Essen-Wildert werden enkele
exemplaren als ringvangst genoteerd. Ratelende Nachtzwaluwen
(Caprimulgus europaeus) werden gehoord op diverse plaatsen in de
Kalmthoutse Heide en op
het Klein Schietveld.
Op 30 augustus verliet het
laatste jong van een
koppeltje
Gierzwaluwen
(Apus apus) het nest in
Essen-Centrum.
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In aug. waren er diverse ringvangsten van Draaihals (Jynx torquilla) in
De Nol te Essen-Wildert. Verder was er in aug. ook een
veldwaarneming in de Kalmthoutse Heide van deze vrij moeilijk
waarneembare vogel. In Kalmthout-Centrum en bij het Klein
Schietveld werden Middelste bonte spechten (Dendrocopos medius)
waargenomen. Deze soort is duidelijk in opmars.
Verschillende koppels Oeverzwaluw (Riparia riparia) brachten hun
jongen groot in een zandhoop in de Oldenburgstraat in EssenCentrum. Vanaf half aug. trokken er vrij geregeld Paapjes (Saxicola
rubetra) door de streek. Opmerkelijk was de aanwezigheid van een
Tapuit (Oenanthe oenanthe) in de Kalmthoutse Heide op 22 juli. Gaat
het om een broedverdachte vogel of om een erg vroege najaarsgast?
Vanaf half aug. was de soort geregeld te zien in de Kalmthoutse
Heide en bij een aantal weilanden in de regio. Tot half juni werd nog
een zingende Snor (Locustella luscinioides) bij het rietveld van de
Maatjes gehoord. In aug. waren er enkele ringvangsten van Grote
karekiet (Acrocephalus arundinaceus) in de Nol te Essen- Wildert.
Een Spotvogel (Hippolais icterina) liet in juni zijn prachtig
zangarsenaal horen in Kalmthout-Centrum. Opmerkelijk was de
ringvangst van een Sperwergrasmus (Sylvia nisoria) in de Nol te
Essen-Wildert op 17 en 26 aug. Ook een Grauwe klauwier (Lanius
collurio) werd op 24 aug. genoteerd als ringvangst in de Nol te EssenWildert. Verrassend was een Europese kanarie (Serinus serinus) die
op 22 juni zat te zingen in een weilandgebied in Kalmthout.
Kruisbekken (Loxia curvirostra) werden regelmatig pleisterend of
overvliegend waargenomen. De Geelgors (Emberiza citrinella) die dit
voorjaar aanwezig was in de Kalmthoutse Heide, werd daar nog
gehoord tot 10 juli.
Meer vogels op www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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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 (03/666.48.03)

•

Igor Vandamme

Conservator ‘Lisseven’ & ‘Stappersven’
Max Temmermanlaan 52, Kalmthout (03/666.06.80)



Jos Jacobs

Beheerteam ‘Stappersven’
Vossenboslaan 9, Essen (03/667.42.29)

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 het volgende nummer graag voor 1 december 2016 bezorgen
aan redactie@noorderkempen.be

De Korhaan nr. 4 / oktober 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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