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Het eerste nummer van de 45ste jaargang van ons ledentijdschrift heb
je nu in handen. In de loop van al die jaren werden door de
verschillende voorzitters heel wat voorwoordjes geschreven. Ikzelf
vraag me telkens af of die eerste bladzijden wel ‘eerst’ gelezen
worden of gaan de lezers niet snel op zoek naar de boeiende artikels
of activiteitenkalender?
In de hoop dat je dit nu wel ‘eerst’ leest, wil ik graag alle trouwe
leden van harte bedanken voor hun jarenlange lidmaatschap.
Uiteraard wens ik de nieuwe leden van harte welkom in onze
Natuurpuntfamilie. Hopelijk blijft iedereen ook lid in 2017!
Eveneens een dikke merci aan onze sponsors die het uitgeven van
ons tijdschrift financieel iets draaglijker maken.
Het bestuur van Natuurpunt Noorderkempen blikt fier terug op het
afgelopen jaar. We hebben heel wat werk verzet. We mochten, meer
dan ooit te voren, véél natuurliefhebbers verwelkomen op onze
activiteiten. Activiteiten met 20 of meer deelnemers waren in 2016
geen uitzondering. In het voorjaar werd een succesvolle
Stappersvencursus afgewerkt. Verschillende deelnemers hebben te
kennen gegeven te willen meedraaien in onze werking. Op 19
november openden we, met een grote publieke belangstelling, een
nieuw wandelpad doorheen de Nolse Duinen. Ons nieuw promoteam
kan mooie resultaten voorleggen … op verschillende infostands
werden een 10-tal leden geworven. Dank je dames.
Ons ledenaantal blijft dus stijgen. Op 20 november mochten we ons
700ste lid verwelkomen … Elly Gabriëls uit Essen. Proficiat!
Op 14 december 2016 stond de teller al op 710 leden!!
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2016 bracht ook enkele verandering in onze afdeling. Wouter
Vanwesenbeeck gaf onlangs zijn ontslag uit het bestuur. We willen
hem danken voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Onze website,
jarenlang up to date gehouden door Herman Jacobs, is van het
internet verdwenen en vervangen door een nieuwe; te vinden op
https://www.natuurpunt.be/natuurpunt-noorderkempen. Voortaan
kan je daar terecht voor meer info over onze werking. Herman, ook
voor jou, een dankjewel voor het geleverde werk.
Het programma voor 2017 staat bol van interessante activiteiten …
traditionele maar ook een aantal nieuwe. Zo bezoeken we in januari
voor de eerste keer “De Blankaart” in de IJzervallei. Onze ledenavond
staat gepland in februari en in maart staan de “Lichenen” in de kijker.
In mei trekken we voor een weekend naar de Famenne. In juni gaan
we op zoek naar Orchideeën in het Turnhouts reservatengebied.
Tijdens de zomer richten we onze aandacht op de Nachtvlinders en
er staat in het najaar weer een Paddenstoelencursus op stapel. De
beheerwerken in kader van het HELVEX Life-Project draaien op volle
toeren verder. Daar is nog heel wat bijkomend onderhoudswerk
nodig. We rekenen daarom op zoveel mogelijk deelnemers. Ook het
nieuwe gebied Essendonkbos vraagt om beheerwerk. Hier hopen we
eveneens op de medewerking van onze leden. Iedereen kan hier de
handen uit de mouwen komen steken … om het dagdagelijkse ritme
eens te doorbreken kan handenarbeid in de natuur welkom zijn.
“Onthaasten” is een modewoord, maar oh zo nodig in deze drukke
21ste eeuw.
En tot slot wens ik iedereen een gelukkig, natuurvriendelijk maar
vooral een gezond 2017 toe met een positieve blik op de toekomst.
Dat één of meer van je wensen werkelijkheid moge worden.
Joris Pinseel
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7 januari 2017

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”

Beheerwerken

Einde
±15u30

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

De winterbeheerwerken gaan verder. Zoals altijd is er voor ’s
middags warme soep voorzien. Gelieve de conservator te verwittigen
van uw komst. Veel handen maken licht werk.
Info: Igor Vandamme (03/666 06 80)
igor.vandamme@skynet.be

14 januari 2017
15 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 de website www.natuurpunt.be. Het is niet enkel interessant
maar ook leuk om de vogels op de voederplaats in je tuin te
observeren. Afhankelijk van het weer krijg je leuke soorten te zien.

22 januari 2017

7u30

Daguitstap

Einde
±19u00

De Blankaart en IJzervallei
“Vogelobservatie”
Parking Heuvelhal, Kapelstraat
Essen

Tijdens het winterseizoen is De Blankaart een uitgelezen plek om
allerlei soorten ganzen, eenden, steltlopers en roofvogels te
observeren. Met een bus rijden we naar het verre West-Vlaanderen
om in dit uitgestrekte vogelreservaat vogels te kunnen observeren.
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“De Blankaart ligt in het hart van de overstroombare IJzervallei. Water is
hier het sleutelwoord. Bij hevige regen kunnen de IJzer en andere
‘vaarten’ het vele water niet onmiddellijk afvoeren en lopen de
omliggende hooi- en weilanden als natuurlijk ‘wachtbekken’ vol. Op die
manier blijven de dorpen van wateroverlast gespaard.”

Deze uitstap wordt samen met vogelwerkgroep “De Kuifleeuwerik”
ingericht. Zowel gevorderde als beginnende vogelliefhebbers zijn van
harte welkom. Het wordt een boeiende en leerrijke dag!
.

Meebrengen: telescoop/verrekijker, laarzen noodzakelijk, warme
kledij en niet te vergeten picknick en voldoende (warme) drank.
Tijdens de middag proberen we een eetgelegenheid te bezoeken om
de picknick te nuttigen.
Deelname: 15 euro per persoon / 30 euro voor een gezin
Graag op voorhand inschrijven … ten laatste op 16 januari 2017.
Info: Herman Jacobs (tel. 03/677 35 98)
hejacobs@telenet.be
Info over het gebied:
https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/de-blankaart

4 februari 2017

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

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

De winterbeheerwerken gaan verder. Zoals altijd is er voor ’s
middags warme soep voorzien. Gelieve de conservator te verwittigen
van uw komst. Veel handen maken licht werk.
Info: Igor Vandamme (tel. 03/666 06 80)
igor.vandamme@skynet.be
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4 februari 2017

18u30

Ledenavond

Einde
±23u00

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

Inschrijven voor 31 januari 2017
Ieder lid/sympathisant van Natuurpunt Noorderkempen is van harte
welkom op onze Jaarlijkse Algemene Ledenavond. Locatie voor dit
jaar is Taverne “Den Bosduin”. De Ledenavond vindt terug plaats op
een zaterdagavond en we organiseren opnieuw een gezellige
winterbarbecue. De BBQ staat op de veranda terwijl wij gezellig
binnen onze vergadering houden. De avond verloopt als volgt:
 Start om 18u30 met een aperitief.
 BBQ met divers assortiment aan vis en vlees. Vegetarische
keuze ook mogelijk. Dranken inbegrepen.
 Ruim buffet met diverse groentjes, salades, brood, etc.
 Vervolgens presenteren we u ons Jaarverslag, Financieel
verslag en Activiteitenprogramma 2017. Dit aangevuld met
mooie beelden van speciale natuurwaarnemingen
 Als afsluiter een dessertenbuffet met thee en/of koffie.
Met zijn allen maken we er een gezellige avond van. Bent u nog niet
goed vertrouwd met de werking van onze afdeling of nog nooit mee
geweest op een activiteit? Neem dan zeker deel aan de Ledenavond
zodat u op een ongedwongen manier beter kennis kan maken met de
werking van onze afdeling.
Indien u een vegetarisch aanbod wenst, gelieve dit apart te
vermelden bij inschrijving.


Inlichtingen én inschrijving: Kristof Vlietinck
na 17.00 u.: GSM 0497/54 17 21
kristof.vlietinck@lne.vlaanderen.be
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5 februari 2017

10u00

Natuurwandeling

Einde
±12u30

Kalmthoutse Heide
“Wintergenieten op de Heide”

Parking De Vroente,
Putsesteenweg 129, Kalmthout

Om een frisse neus te halen na onze Ledenavond van de vorige dag is
een heidewandeling misschien welkom. Tijdens de winter is er
trouwens nog heel wat te beleven op de Kalmthoutse Heide … rust in
een nevelig landschap of misschien een sneeuwtapijt … een stralend
winterzonnetje of misschien een regen- of sneeuwbui. De
weerelementen bepalen de sfeer en uiteraard ook de
natuurwaarnemingen. Laat je verrassen!
Meebrengen: aangepast schoeisel en kledij, verrekijker,
Graag op voorhand inschrijven … ten laatste op 1 februari 2017.
Gids: Chris Vander Sypt (0476/67 65 41)
Chrisvandersypt@skynet.be

4 maart 2017

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”
Samenkomst aan Boshuisje
Essen-Kalmthout

De winterbeheerwerken gaan verder. Zoals altijd is er voor ’s
middags warme soep voorzien. Gelieve de conservator te verwittigen
van uw komst.
Info: Igor Vandamme (tel. 03/666 06 80)
igor.vandamme@skynet.be
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12 maart 2017

10u00

Natuurwandeling

Einde
±13u00

Natuur in de buurt
“Mossen op muurtjes”
Parking Kerk O.L.Vrouw, Nieuwstraat
Essen-Centrum

Lichenen of korstmossen zijn zeer bijzondere levensvormen. Ze
bestaan uit een perfecte symbiose tussen een wier en een schimmel.
Ze zijn in allerlei vormen waar te nemen. Het ganse jaar door kunnen
we ze aantreffen op allerlei ondergronden waar de meeste planten
hun neus voor ophalen: boomschors, stenen, stoepranden, bodem,
… Tijdens deze excursie vestigen we de aandacht op een aantal
algemene soorten die we kunnen aantreffen op bomen, stenen
muurtjes, stoepranden e.d.m. in de dorpskom van Essen. Aan U om
te komen meegenieten van deze kleine plantjes.
Enige voorkennis is niet vereist, maar een loep is onmisbaar.
Meebrengen: loep, eventueel veldgids ‘Korstmossen”.
Graag op voorhand inschrijven … ten laatste op 1 maart 2017.
Info: Joris Pinseel (03/667 57 97)
Gids: Dries Van den Broek (medewerker Plantentuin Meise)

25 maart 2017

13u30

Natuurwandeling

Einde
±16u30

Boterbergen
“Eikenpad”
Parking T&T, Huybergsebaan 164
Essen-Wildert

Vandaag openen we een nieuw bewegwijzerd wandelpad doorheen
de Boterbergen. Een nieuwe rondwandeling van 6,5 km laat de
wandelaar toe om enkele mooie stukken in het gebied te verkennen.
Meebrengen: aangepast schoeisel en kledij, verrekijker.
Graag op voorhand inschrijven … ten laatste op 20 maart 2017.
Gids: René Peeters
rp.topokaarten@skynet.be
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8 april 2017

9u00

Beheerwerken

Einde
±12u00

Essendonkbos
“Beheerwerken”
Essendonkbos 11 - zandpad volgen
Essen-Centrum

Dit uniek kleinschalig weilandgebied in Essen is sinds oktober 2016 in
beheer bij Natuurpunt Noorderkempen. Tijdens de afgelopen
maanden werden de grote knotwilgen al op professionele wijze
geknot door de knotploeg. Met de dunne takken willen we tijdens
deze voormiddag drie gemengde takkenrillen aanleggen. Wie handig
is met bosmaaier kan het weggetje vrijmaken. De gemaaide
strooisellaag willen we op de takkenrillen aanbrengen. Zo ontstaan
er schitterende schuilplaatsen voor verschillende diersoorten w.o.
wezel en amfibieën.
Meebrengen: laarzen of werkschoenen en werkhandschoenen.
Eventueel riek.
Info: Wim Van den Bergh
ma127244@skynet.be

© Wim Van den Bergh - november 2016
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8 april 2017
9 april 2017

Zat.
5u45

Weekend

Zondag
20u00

Natuurweekend - Oostkantons
“Vogelobservatie”
NEC "De Vroente", Putsesteenweg 129
Kalmthout
Onkosten te regelen met Wouter.

We gaan weer twee dagen op excursie naar de Oostkantons met als
doel om een aantal typische vogelsoorten van de streek te zien.
We bezoeken de Hoge Venen en enkele andere mooie gebieden in
de regio waarbij we soorten zoals Korhoen (de laatste plaats in
België), Notenkraker, Raaf, Waterspreeuw, Appelvink en Zwarte
Ooievaar kunnen observeren en wie weet ook wel de zeldzame
Ruigpootuil of Dwerguil. We maken ook kans op doortrekkende
Visarenden of misschien nog een groepje Kraanvogels. Ook bestaat
er de mogelijkheid dat we zoogdieren zoals Vos, Edelherten en
Reeën te zien krijgen.
We verblijven in een jeugdherberg waar we gebruik maken van de
formule half pension. De richtprijs voor het verblijf in de
jeugdherberg bedraagt ca. €45 per persoon, alles inbegrepen.
Een aanrader voor zowel de beginnende vogelkijker als voor de
gevorderde vogelkijker.
Meebrengen: telescoop/verrekijker, aangepaste schoenen, picknick
en voldoende drank voor zaterdag, persoonlijke spullen voor één
nacht.
Maximum 15 deelnemers.
Inschrijven verplicht en ten laatste op 25 februari 2017.
Bij annulering na 24 maart blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd
omwille van de annuleringskosten.
Info en gids: Wouter Vanwesenbeeck (GSM - 0474 43 33 48)
wouter.vanwesenbeeck@telenet.be
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13 april 2017

20u00

Natuurwandeling

Einde
±22u30

i.s.m. Klapstop

Natuur in de buurt
“Avondgeluidentocht”
Parking Sint-Jansplein
Essen-Wildert

Gids: Joris Pinseel (03/667 57 97)

14 april 2017

20u30

Natuurwandeling

Einde
±22u30

i.s.m. Klapstop

Natuur in de buurt
“Vleermuiswandeling”
Locatie nog te bepalen
Meer info in volgend nummer

Info: Joris Pinseel (03/667 57 97)
Gids: Filip Borms

23 april 2017

10u00

Natuurwandeling

Einde
±13u00

Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”
Parking Heuvelhal, Kapelstraat
Essen-Centrum

Het voorjaar is een geschikt moment om de omgeving van de Kleine
Aa te verkennen. De eerste voorjaarsbloemen staan in bloei in de
sloot- en akkerranden. Misschien zorgen de weersomstandigheden
voor enkele mooie waarnemingen. Tijdens deze tocht schenken we
ook uitgebreid aandacht aan de vissen in de Kleine Aa (door het
plaatsen van enkele fuiken aan de stuw t.h.v. Essendonkbos).
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij, stevige wandelschoenen
of laarzen.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.
Gids: Joris Pinseel (03/667 57 97)
Vissen determineren: Kristof Vlietinck
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25 april 2017
Voordracht
i.s.m. Minaraad Essen

Voordracht
“Honing, zoete verhaaltjes
voor het slapengaan”

20u00
einde
22u30

G.C. Oude Pastorij, Essendonk
Essen-Centrum

Vanavond onderhoudt Joeri Cortens van Natuurpunt (en gekend van
radio & TV) ons over de ecologie van de honingbij, het belang van
bestuiving en de producten die zij allemaal leveren (honing, was,
propolis, koninginnenbrij, stuifmeel). Verder heeft hij het over het
belang van honing voor mensen overal ter wereld. En daar zit
meteen ook een soort van geschiedenis van de imkerij in.
Samen met de Minaraad Essen nodigen we U uit op deze zeer
interessante uiteenzetting die Joeri op zijn gekende directe wijze
brengt.
Inkom: Gratis
Drank is tegen democratische prijzen te verkrijgen.
De opbrengst van deze avond gaat naar een goed doel.
Info: Joris Pinseel (03/667 57 97)
joris.pinseel@fulladsl.be

30 april 2017

8u00

Natuurwandeling

Einde
±12u30

Kalmthoutse Heide
“Vennenwandeling”
Parking Zuid, Verbindingsstraat,
Kalmthout

Gids: Joris Pinseel (03/667 57 97)

1 mei 2017
Natuurwandeling

7u00
Einde
±10u00

De Maatjes
Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
Kalmthout-Nieuwmoer

Gids: Cel Van Hooydonk (vanhooydonkcel@gmail.com)
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7 mei 2017
Natuurwandeling

6u00
Einde
±8u30

Kalmthoutse Heide
Parking De Vroente,
Putsesteenweg 129, Kalmthout

Gids: Jos Jacobs (03/667 42 29 of jos-jacobs@scarlet.be)

12 mei 2017

19u00

Natuurwandeling

Einde
±22u30

De Maatjes
Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
Kalmthout-Nieuwmoer

Gids: Frans Van Dyck (frans@vandyck.info)

13 mei 2017

22u00

Determinatieavond

Einde
±1u30

26ste Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Ten Huize Duerloo-Verpraet,
Berkendreef 22, Kalmthout

Info: Kristof Vlietinck (GSM 0497/54 17 21)
kristof.vlietinck@lne.vlaanderen.be

© Joris Pinseel – hagedoornvlinder
2016
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STARLING Natuurweekend Rochefort
19 – 21 mei 2017
Afspraak: vrijdagavond 19 mei om 18.00 u. aan “Ferme de Frandeux”, Rue
des Pèlerins 6, Frandeux
deelnemers: 8-12 personen
prijs: €235 (optioneel +€10 voor beddenlakens), inbegrepen (2x ontbijt – 2
x lunch – 2x dinner)
Inschrijven bij Steven De Saeger (steven.de.saeger@telenet.be)

Voorschot van €50 te betalen op de rekening van Natuurpunt
NOORDERKEMPEN – BE59 0000 4153 8026 - Schanker 12 te 2910
Essen m.v.v. “naam + Weekend Ardennen”.
Natuurliefhebbers trekken vaak naar de bekendste regio’s. De streek
rond Rochefort, de Famenne, is nog vrij onbekend maar heeft alles
wat een natuurliefhebber wenst. Hellingen vol orchideeën,
kalkgraslanden, rotspartijen, hooilanden die bulken van de vlinders
en moerassen met dansende juffers. En ze brouwen er nog lekker
bier ook!
Vlinders en orchideeën
Naast enkele leuke broedvogels zoals Raaf, Rode Wouw en Zwarte
ooievaar, is de timing van dit weekend ideaal voor een hele hoop
orchideeën in bloei te zien. We bezoeken hooilanden met honderden
Harlekijn, kalkhellingen bezaaid met Aapjesorchis, Purperorchis,
Bergnachtorchis, Hommelorchis en Vliegenorchis. Qua dagvlinders is
het ook piekseizoen, met volop Tweekleurig Hooibeestje, Bont
Dikkopje. We bezoeken ook een hooiland waar er nog
Moerasparelmoer voorkomt. Mercuurwaterjuffer zou moeten
lukken, misschien zit er (opnieuw) Witpuntoeverlibel.
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's Ochtends en 's avonds
Het programma zal goed vol zitten. 's Ochtends zijn we vroeg uit de
veren om wild en zangvogels te zien. In de tuin van ons verblijf zal
een nachtvlinderlamp branden, zodat we 's ochtends de vaak
kleurrijke vangst kunnen bekijken. We trekken er een avond op uit
om uilen en zoogdieren te spotten. Bij schemering gaan we
slaapmuizen zoeken. Als we nog fut hebben, kunnen we ook eens het
bier van de streek proeven. Het wordt intensief, maar de moeite
waard!
Ervaren reisgids
Johannes Jansen zal dit weekend in goede banen leiden. Johannes
bezocht sinds heel jonge leeftijd frequent het zuiden van ons land.
Hij heeft zo al iedere uithoek van Wallonië verkend op zoek naar
alles wat leeft en op naam te brengen is in het veld. De Famenne is
zijn lievelingsstreek en dankzij talloze bezoeken kent hij de bekende
en minder bekende gebieden. Hij helpt in de streek mee aan
vleermuizen- en nachtvlinderinventarisaties. Dankzij lokale contacten
weet hij heel goed wat waar zit. Kortom, de geknipte man voor een
gevuld weekend vol met mooie waarnemingen.
Accommodatie en transport
We verblijven in “Ferme de Frandeux”, een omgebouwde vleugel van
een oude kasteelhoeve, met sfeervolle kamers en een prachtige tuin.
Er zijn zowel twee- als drie-persoonskamers beschikbaar, met
gedeeld sanitair. De (grotendeels biologische) maaltijden worden
bereid door een professionele kok Emma, de vriendin van de gids.
Verplaatsingen gebeuren per auto. Carpoolen naar Frandeux vanuit
Kalmthout in afspraak met Steven.
Ter plaatse zullen we carpoolen om het milieu te sparen.
Steven De Saeger
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Paddenstoelencursus voor gevorderden
Na een sabbatjaar organiseren we dit jaar terug een
paddenstoelencursus voor gevorderden. De cursus bestaat uit 4
praktijklessen in open lucht. De lessen gaan door onder leiding van
Hans Vermeulen van Natuurpunt CVN. Ook dit jaar bezoeken we een
aantal interessante locaties, verspreid over Essen en Kalmthout.
Bedoeling is dat we op zoek gaan naar verschillende soorten. De
soorten die we al goed kunnen herkennen, worden genoteerd.
Onbekende of moeilijke soorten worden uitgesleuteld a.d.h.v. de
determinatiesleutel van Hans Vermeulen.
Deze cursus richt zich dus op de meer gevorderde
paddenstoelenkenner. Wie in 2015 nog deelnam aan de beginnerscursus, kan al aansluiten.
Deelname bevestigen door overschrijven van €25 op rekening BE59
0000 4153 8026 t.n.v. Natuurpunt Noorderkempen, Schanker 12 te
2910 Essen m.v.v. “PADDENSTOELENCURSUS NAJAAR 2017”.
23 september 2017

14u00 Nolse Duinen
Parking Noord, Verbindingsstraat
Kalmthout
14u00 Domein De Markgraaf
(17u00) Kastanjedreef 59, Kalmthout
14u00 Horendonkse Bossen
(17u00) Kerk Horendonk, Dreveneind, Essen
14u00 De Greef - Turfvaartlaan X Het Ziel
(17u00) Kalmthout
(17u00)

30 september 2017
14 oktober 2017
21 oktober 2017

Inschrijven en meer info over deze cursus:
Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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Merels
Met merels zweef ik altijd een beetje tussen haat en liefde, twijfel ik
tussen hangen en wurgen. En misschien ben ik niet de enige.
Als die ene merel ´s winters de hele voedertafel monopoliseert. Als in
maart de ´s avonds pas hun kopje boven stekende erwtjes er ´s
ochtends half verschrompeld bijliggen her en der verspreid, dan weet
ik wel hoe te denken.
Wanneer van de nog niet eens hun kopje boven stekende erwtjes van
een volgende zaadje slechts putjes netjes op een rij overblijven denk
ik dan weer; misschien overdrijft ge, ge moet tenslotte niet alle
kwaad aan merels toeschrijven, muizen kennen er ook wat van. De
houtduiven trouwens evenzeer: niet voor niets heetten ze in het
oude dorp destijds koolduiven. Dit jaar ruïneerden ze alle soorten
koolplantjes. Tot ik op een vroege ochtend een merel tussen de pas
herplante koolrabi en bloemkooltjes zag. Hij knipte nog inderhaast de
negende van tien stekken door voor hij wegvloog, gillend alsof ik het
was die hém schade had toegebracht. Voor dit jaar wist ik het wel
weer. Over kersen en krieken volgend jaar maak ik me geen illusies
meer.
En toch zou ik die trage zang met rustige tonen niet graag missen. ´s
Ochtends bij de eerste schemering wanneer hij de dag inluidt. Of ´s
avonds, net voor de schemering, wanneer hij om regen fluit. En toch
kan ik het niet over mijn hart krijgen een mereljong, een toekomstige
boef dus, af te maken. Al zit het daar voor het grijpen. Zelfs ons kat
lijkt in die malaise te delen.
Het was in augustus. Een te vroeg uitgevlogen jong zat al de hele
ochtend op de oprit te tsjriepen. Toen ik naderde zette het een paar
stapjes opzij en hield zijn bek. Uit de struiken klonk een korte
waarschuwing. Het jong keek ineengedoken om zich heen en hipte
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enkele sprongetjes verder de struiken in. Dat wordt een vogel voor
de kat dacht ik. Want onze kat is een geduchte jager. Een week
eerder had hij (het is een hij) nog een jong haasje aangesleept. Zo
doen jagers. Maar die dag was hij, goed maar, nergens te zien. Meer
dan vijf dagen lang heeft het mereljong, nu hier dan daar op het
beton, zitten tsjriepen. En de kat? Die was terug, wandelde langs het
ineengedoken hoopje zieligheid, keek er eens naar - zijn staart trilde
niet eens van spanning - en negeerde het jong volkomen. Denk vooral
niet dat ik het gedroomd heb. Want, geloof het of niet, twee weken
later zat aan de andere kant van het huis weer een mereljong op het
beton, een ander. Een beetje kwieker dan het eerste, wat beter in de
veren, en met een minder raspende bedelroep. Ook dat is er wel een
week lang blijven doorhippen.
Niet dat onze kat geen vogeltjes placht te lusten.
Tot en met de grootte van een houtduif.
Ik weet het niet meer. Is onze kat abnormaal geworden? Of doen alle
katten zo? Of valt een kat enkel wie bang is aan? Of wat beweegt? Of
ruiken of smaken mereljongen niet lekker? Of is de kat superslim en
wacht tot aan de buit wat meer vlees zit? Of..., of...
Er lijkt me een onderzoek in te zitten … een Nobelprijs waard.
Koen Verschoore
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Libellenfauna in Kalmthout en Essen
In de winter is het tijd om de jaaroverzichtjes te maken. Dit libellenoverzichtje houdt rekening met de waarnemingen vanaf 2012 vanuit
voornamelijk www.waarnemingen.be. Met een redelijk indrukwekkend
totaal van 43 juffer- en libellensoorten scoort onze regio (Kalmthout/Essen)
heel goed qua soorten.

Enkele topsoorten zoals Maanwaterjuffer en drie soorten
witsnuitlibellen kunnen we in onze gemeentes aantreffen. De
voedselarme vennen van de grote heidegebieden zoals het
Grenspark en de Kalmthoutse zijde van het Klein Schietveld (KSV)
spelen een rol in het voorkomen van die topsoorten. Ook het
zuiverder worden van de Kleine Aa is goed voor de libellenfauna met
in 2016 de eerste vondst van Blauwe breedscheenjuffer, een mooie
populatie van de prachtige Weidebeekjuffer en sporadische
waarnemingen van zwervende Bosbeekjuffers. Er zijn meldingen van
zuidelijke soorten, de Zuidelijke heidelibel en Zuidelijke keizerlibel
beiden op Horendonk. Omdat ze niet gedocumenteerd zijn met een
foto, ze zowel in waarnemingen.be als waarneming.nl nog niet in
onze ruime regio ingevoerd werden en ze maar door één persoon
gezien werden zijn ze voorlopig niet weerhouden in de lijst. Hopelijk
kunnen we één van volgende jaren onze lijst met die soorten
uitbreiden, gedocumenteerd met een foto.
Een overzicht volgens rode lijst status
Met uitsterven bedreigd :
Gevlekte witsnuitlibel
Ondanks het feit dat deze soort een doelsoort is voor het Grenspark
zal deze libel van laagveengebieden waarschijnlijk nooit echt een
gezonde populatie vormen in onze regio. Deze soort had in 2012 een
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uitzonderlijk (invasie)jaar. Daarna werd de soort zo goed als niet
meer waargenomen. 2016 was dan weer zo’n uitzonderlijk jaar met
niet minder dan 21 waarnemingen; allemaal in het Grenspark.
Vroege glazenmaker
Met ieder jaar één exemplaar blijft deze soort een heel zeldzame
verschijning in onze regio.
Zeldzaam :
Koraaljuffer
Deze zeldzame soort doet het goed in onze regio. 2016 was zelfs een
uitzonderlijk goed jaar met een dubbel aantal waarnemingen in
vergelijking met vorige jaren.
Tengere pantserjuffer
Deze zeldzame soort blijft stabiel in onze regio en doet het redelijk
goed.
Venwitsnuitlibel
Deze zeldzame voorjaarssoort vind je voornamelijk aan de iets
bosrijkere heidevennen. De soort blijft stabiel en doet het bij ons
redelijk goed.
Bedreigd :
Bosbeekjuffer
Een soort van bosrijke snelstromende zuivere beken wordt bij ons al
een aantal jaren terug waargenomen. Er werden enkel zwervers
waargenomen, dus is er nog geen sprake van een populatie. Met het
jaarlijks zuiverder worden van de Kleine Aa hopen we één van
volgende jaren een stabiele gezonde populatie te krijgen.
Bruine korenbout
Zowel in Kalmthout als Essen is er geen goed biotoop voor deze
soort. De ene waarneming van drie jaar geleden is waarschijnlijk een
zwerver van het Antitankkanaal. De soort werd in 2016 niet
waargenomen.
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Maanwaterjuffer
Voor het Grenspark was 2016 een heel slecht jaar; de soort is er zo
goed als uitgestorven. Hoewel er van de soort in 2015 een
waarschijnlijke tweede populatie werd gevonden, lijkt ze er aan de
Vlaamse zijde op het randje van uitsterven te staan. Gelukkig zit er
in het Klein Schietveld nog een grote populatie.
Variabele waterjuffer
Met ieder jaar één exemplaar blijft dit een heel zeldzame
verschijning in onze regio.
Kwetsbaar :
Glassnijder
Zowel in Kalmthout als Essen is er geen geschikt biotoop voor deze
soort. De ene waarneming van een paar jaar geleden is waarschijnlijk
een zwerver van het Antitankkanaal. De soort werd in 2016 niet
waargenomen.
Noordse witsnuitlibel
2016 was een heel slecht jaar voor deze soort, met een kleine 150
waarnemingen tegenover 700 in 2015.
Tangpantserjuffer
Tangpantserjuffer blijft stabiel, maar blijft met een 15-tal
waarnemingen per jaar een zeldzame verschijning.
Venglazenmaker
Deze soort blijft stabiel. Omdat ze in de vlucht moeilijk te
onderscheiden zijn van andere glazenmakers is het een moeilijke
soort om te determineren.
Momenteel niet bedreigd: 4 te vermelden soorten voor 2016
Blauwe breedscheenjuffer
Een opmerkelijke waarneming van één exemplaar aan de Kleine Aa in
Essen doet ons hopen dat er nog een kleine populatie is. Deze juffer
werd gezien in het Essendonkbos, sinds dit jaar in ons beheer. Dit
was de eerste gedocumenteerde waarneming in meer dan 5 jaar. In
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2015 was er ook een niet gedocumenteerde waarneming vanuit een
tuin in Essen. Dit is heel hoopvol. Ook de Maatjes heeft potentieel
voor die soort, maar de zoekintensiteit naar libellen is daar spijtig
genoeg heel klein.
Tengere grasjuffer
Dit is een soort van natte ruige graslanden die de laatste jaren zo
goed als niet waargenomen werd. Na controle van de Steertse Heide,
de natte zone aan de Biezenkuilen en de Nol blijkt de soort toch
talrijk te zijn. Waarschijnlijk het atypisch biotoop voor juffers en de
lage zoekintensiteit in die biotopen verklaart de lage aantal
waarnemingen van de laatste jaren. Dit is een soort die we de
volgende jaren beter in het oog moeten houden. Zeker ook de
Maatjes, de natte weilanden aan de Potpolder en Essendonkbos in
Essen zouden goede plaatsen kunnen zijn voor die soort.
Metaalglanslibel
Deze soort is in de vlucht te verwarren met Smaragdlibel. Ze had in
2015 een heel goed jaar. In 2016 werd er maar één exemplaar
waargenomen.
Zwarte heidelibel
De soort doet het goed, maar had in 2015 een serieuze dip. In 2016
werden terug de aantallen gehaald zoals de jaren voor 2015.
Overzicht van alle soorten
2016
Soorten

Grenspark KSV elders rode lijst 2006

Gevlekte witsnuitlibel

x

Vroege glazenmaker

x

Koraaljuffer

x

x

x

Zeldzaam

Tengere pantserjuffer

x

x

x

Zeldzaam

Venwitsnuitlibel

x

x

Bosbeekjuffer
Bruine korenbout
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Met uitsterven bedreigd
Met uitsterven bedreigd

Zeldzaam
x

Bedreigd
Bedreigd
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Maanwaterjuffer

x

Variabele waterjuffer

x

Bedreigd

x

Bedreigd

Glassnijder

Kwetsbaar

Noordse witsnuitlibel

x

x

Tangpantserjuffer

x

x

Venglazenmaker

x

Azuurwaterjuffer

x

Kwetsbaar
x

Kwetsbaar
Kwetsbaar

x

Blauwe breedscheenjuffer

x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

Blauwe glazenmaker

x

Bloedrode heidelibel

x

x

x

Bruine winterjuffer

x

x

x

Momenteel niet bedreigd

Bruinrode heidelibel

x

x

x

Momenteel niet bedreigd

Gewone oeverlibel

x

x

x

Momenteel niet bedreigd

Gewone pantserjuffer

x

x

x

Momenteel niet bedreigd

Grote keizerlibel

x

x

x

Momenteel niet bedreigd

Bruine glazenmaker

Momenteel niet bedreigd

Grote roodoogjuffer

x

Houtpantserjuffer

x

Kleine roodoogjuffer

x

Lantaarntje

x

Metaalglanslibel

x

Paardenbijter

x

Platbuik

x

x

Smaragdlibel

x

x

Steenrode heidelibel

x

Tengere grasjuffer

x

Viervlek

x

Vuurjuffer

x

Vuurlibel

x

x

Watersnuffel

x

x

Weidebeekjuffer

x

Zwarte heidelibel

x

Zwervende heidelibel

x
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x
x

Momenteel niet bedreigd
x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd

x

x

Momenteel niet bedreigd

x

x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd
x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
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Zwervende pantserjuffer

x

Gaffelwaterjuffer

x

Momenteel niet bedreigd
Onvoldoende gekend

Alle waarnemingen zijn op www.waarnemingen.be te bekijken.
Igor Vandamme, november 2016

© Igor Vandamme, 2015
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Dagvlinders in Essen en Kalmthout
Tijdens 2016 werd voor het 24ste jaar op rij naar vlinders gezocht. Heel wat
vlinderliefhebbers noteerden hun waarnemingen en voerden ze in op
www.waarnemingen.be. Sommige waarnemingen werden me persoonlijk
medegedeeld. Gelukkig mochten we vaststellen dat er heel wat vlinders
werden waargenomen in onze regio. Maar over het algemeen was het,
eerder een zwak vlinderjaar.

In 2013 werd een nieuwe Rode Lijst gepubliceerd. Er werden hierin
een aantal aanpassingen opgenomen in vergelijking met de Rode
Lijst van 1999. Ons overzicht is opgesteld volgende de Rode Lijst van
2013.
Rouwmantel, Koningspage, Kleine parelmoervlinder en Groot
geaderd witje werden in de afgelopen 24 jaar wel eens opgemerkt.
Zwervers, dwaalgasten of doortrekkers. In 2016 geen enkele
waarneming van deze zéér zeldzame soorten.
Van de Ernstig bedreigde soorten werd de aanwezigheid van het
Gentiaanblauwtje terug vastgesteld op het Klein Schietveld en
Kalmthoutse Heide. Van zowel de Grote vos als Bruine eikenpage
zijn geen waarnemingen genoteerd. Bruine eikenpage werd sinds
2010 niet meer opgemerkt. Mogelijk is deze soort uit de regio
verdwenen.
Gericht zoeken bracht de volgende gegevens van enkele Bedreigde
soorten aan het licht. Zowel Heivlinder als Heideblauwtje werden in
de Kalmthoutse Heide en op het Klein Schietveld waargenomen; ook
in de buurt van het Stappersven. Beide soorten hebben zich na de
brand goed hersteld. Het Heideblauwtje werd niet op het Benegobos
opgemerkt, maar wel één exemplaar op een klein heideveldje in de
Peepolderstraat te Essen. Merkwaardig want dit is midden in een
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bedrijventerrein. Ik zou getwijfeld hebben, maar de soort werd op de
foto door een kenner herkend.
Er werd één Argusvlinder waargenomen in De Maatjes. Deze vlinder
is altijd al zeldzaam geweest en duikt nu weer even op in de streek.
Een zwerver?
Gegevens van enkele Kwetsbare soorten:
Het Groentje werd op heel wat plekken, zowel in het Grenspark als
op het Klein Schietveld waargenomen. Van het Zwartsprietdikkopje
werden slechts enkele exemplaren opgemerkt: Kalmthoutse Heide,
Nieuwmoer, berm in de Duiventorenstraat en in twee Essense
tuinen. Gaat het met dit vlindertje dezelfde weg op als met het
Geelsprietdikkopje. Van deze laatste werd, in tegenstelling tot 2015,
geen waarneming vermeld. We kunnen niet anders concluderen dan
dat deze 2 soorten uit de groep van de Dikkopjes fel achteruit gaan in
onze regio.
Enkele soorten, die ooit zeer algemeen voorkwamen, werden in de
nieuwe Rode Lijst ondergebracht in de categorie “Bijna in gevaar”.
Het gaat hier om Citroenvlinder en Kleine vos.
De Kleine vos lijkt zich langzaam te herstellen. Er werden echter
minder exemplaren dan de vorige jaren (2014 en 2015) opgemerkt.
De Citroenvlinder deed het in 2016 héél goed. De aantallen zijn
stilaan te vergelijken met de jaren ’90. Het Bont dikkopje werd in
2016 in mooie aantallen opgemerkt. Dit leuke vlindertje werd zowel
in de Kalmthoutse Heide als in De Nol en het Stappersven
opgemerkt. De vliegplaats in het Benegobos was dit jaar, jammer
genoeg, niet bezet!!
In de Rode lijst (2013) vinden we een hele lijst vlinders onder de
categorie “Momenteel niet in gevaar”. Of dit anno 2016 nog strookt
met de situatie in het veld is erg twijfelachtig.
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Van het Groot dikkopje werden dit jaar veel waarnemingen verricht
op vliegplaatsen her en der verspreid in de regio. Vaak met mooie
aantallen, maar niet te vergelijken met de aantallen uit de jaren ’90.
Van de Koninginnenpage kregen we géén meldingen binnen.
Jammer.
De Witjes doen het nog steeds goed in onze regio. Van het
Oranjetipje werden echter slechts een 10-tal exemplaren gezien;
veel minder talrijk dan de voorgaande jaren! Heeft dit vlindertje het
maximum in zijn verspreiding bereikt? Of speelt de verschraling in
het landbouwgebied deze vlinder nu ook parten? Opmerkelijk is de
gestage afname van groeiplaatsen van Pinksterbloem, toch één van
de belangrijkste waardplanten van deze soort. Dit opvallend
vlindertje werd sinds 1999 jaar na jaar meer en meer waargenomen
in de regio; doch nu lijkt dit gestopt.
Klein geaderd witje en Groot koolwitje werden (weeral) in een
kleiner aantal opgemerkt. Het Klein koolwitje scoorde zoals
gewoonlijk zeer goed.
De Kleine vuurvlinder werd het ganse vlinderseizoen in kleine
aantallen waargenomen; meestal solitaire exemplaren, maar op
sommige locaties met meerdere te gelijk. In vergelijking met de
afgelopen jaren werden opmerkelijk meer exemplaren geteld. De
meeste waarnemingen vonden plaats in de Kalmthoutse Heide, maar
ook op Nieuwmoer, Wildert en Essen-Centrum werden ze gezien.
Opvallend was de piek tijdens de zonnige herfstperiode.
De Eikenpage valt weinig op. Dit jaar een 15-tal exemplaren her en
der opgemerkt: Grenspark, weilandgebied tussen Achterbroek en
Kalmthout-Centrum, Nieuwmoer en langs de Ringelse Hoeve te
Essen. Er werd telkens gezocht naar baltsende mannetjes in de
boomtoppen van de zomereiken.
Boomblauwtje werd dit jaar in behoorlijke aantallen aangetroffen,
en dit verspreid over de regio. Maar van het Icarusblauwtje werden
slechts 4 exemplaren gemeld: drie in de Kalmthoutse Heide en eentje
in de berm van de Ringweg rond Essen. Ook deze soort krijgt het
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moeilijk. Waar zijn de bloemenrijke wegbermen waar hij/zij naar
hartenlust kan foerageren of de eitjes kan leggen? Het Bruin
blauwtje werd, in tegenstelling tot vorige jaren, niet één keer gezien!
Ook in de groep van de
Schoenlappers
valt
een
achteruitgang te merken. De
Dagpauwoog
werd
nog
behoorlijk veel waargenomen.
Vooral tijdens de zonnige
zomerdagen en in het najaar. Dat
belooft voor het voorjaar, want
die exemplaren gaan een
winterslaap
doormaken
en
verschijnen in het voorjaar 2017.
Maar de aantallen uit 2016 zijn
nog altijd niet te vergelijken met
de waarnemingen van de jaren
’90.
© Christine Nys, 25 november 2016 – Kalmthout-Heide

Gehakkelde aurelia deed het niet zo goed dit jaar; er werden slechts
een 25-tal exn opgemerkt, mooi verspreid over het hele jaar. Ook
Landkaartje werd minder opgemerkt dan de voorgaande jaren. Er
werden in 2016 slechts een 25-tal exn. gemeld. Deze soort is
blijkbaar op de terugweg na een sterke uitbreiding in de jaren ’80 en
’90. De Atalanta (ooit in de categorie ‘trekvlinders’) was wel frequent
aanwezig, maar niet in zeer grote aantallen. Van 12 maart tot laat in
november werden exemplaren opgemerkt. De Keizersmantel doet
het in Vlaanderen blijkbaar goed. In onze regio blijft het toch een
zeldzame verschijning. Dit jaar maar één keer werd gezien in Essen.
De Zandoogjes werden ook minder frequent waargenomen. Bont
zandoogje werd minder regelmatig opgemerkt in bossen, bosranden
en tuinen. De toename van de afgelopen jaren lijkt te stagneren.
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Evenals in de vorige jaren werd het Hooibeestje waargenomen. Dit
jaar in zeer mooie aantallen op de Kalmthoutse Heide en in De Nol.
Oranje zandoogje was in kleine aantallen aanwezig in enkele
bermen, in tuinen en het Grenspark. Ook Bruin zandoogje kwam
minder talrijk voor. Deze soorten hebben m.i. erg te lijden onder het
zeer strakke wegbermbeheer dat gevoerd wordt.
Voor trekvlinders was het geen goed jaar.
Er werden géén enkele Oranje luzernevlinder of Gele luzernevlinder
opgemerkt. In tegenstelling met de vorige jaren werden zéér weinig
Distelvlinders genoteerd.
Vlinderfenologie 2016
Er waren géén opvallend vroege waarnemingen. Tot laat in het
najaar mochten we genieten van zonnig en zeer zacht herfstweer;
vandaar de late waarnemingen van een aantal soorten.
Soort
Argusvlinder
Atalanta
Bont dikkopje
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Bruin blauwtje
Bruin zandoogje
Bruine eikenpage
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Eikenpage
Geelsprietdikkopje
Gehakkelde aurelia
Gele luzernevlinder
Gentiaanblauwtje
Groentje
Groot dikkopje
Groot geaderd witje
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1ste
laatste
12 mei
°
12 maart
19 november
13 mei
26 juni
3 april
29 oktober
11 april
29 augustus
°
°
3 juli
18 augustus
°
°
17 maart
22 november
26 maart
25 november
31 mei
21 september
3 juli
24 augustus
°
°
26 maart
3 oktober
°
°
Vervaagde waarnemingen
1 mei
3 juli
8 juni
9 augustus
°
°
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Groot koolwitje
Grote vos
Heideblauwtje
Heivlinder
Hooibeestje
Icarusblauwtje
Keizersmantel
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine parelmoervlinder
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koninginnepage
Koningspage
Landkaartje
Oranje luzernevlinder
Oranje zandoogje
Oranjetipje
Rouwmantel
Zwartsprietdikkopje

21 april
°
18 juni
2 juli
5 mei
3 juli
21 juli
19 april
22 maart
°
12 maart
1 mei
°
°
13 mei
°
5 juni
23 april
°
12 juli

2 oktober
°
19 augustus
21 september
15 september
15 september
°
22 oktober
31 oktober
°
24 september
10 oktober
°
°
29 september
°
16 augustus
19 mei
°
7 augustus

Besluit
We kunnen niet beweren dat 2016 als een memorabel vlinderjaar in
ons geheugen zal blijven. Hoopgevend zijn de mooie aantallen
Hooibeestje, Heideblauwtje en Heivlinder. We merken dat de ‘ooit
algemene’ vlinders het stilaan beter doen, Citroenvlinder en Kleine
vos in mindere mate hebben zich grotendeels kunnen herstellen.
Dagpauwoog deed het opmerkelijk beter dan de vorige jaren. De
opmars van het Oranjetipje, Bont zandoogje en Landkaartje
stagneert en de ontdekking van nieuwe vliegplaatsen van de
Eikenpage zijn hoopvol voor de komende jaren. Een mooie
waarneming van de Argusvlinder doet ons hopen. Moeten we het
Zwartsprietdikkopje nu ook al bij de “verdwijnende” soorten
plaatsen?

De Korhaan nr. 1 / januari 2017

Pagina 31

Literatuur:
Maes, D. & Van Dyck, H., 1999, Dagvlinders in Vlaanderen – Ecologie,
verspreiding en behoud. Stichting Leefmilieu/Antwerpen i.s.m. Instituut
voor Natuurbehoud en Vlaamse Vlinderwerkgroep/Brussel.
Maes, D., Vanreusel, W. & Van Dyck, H., 2013. Dagvlinders in Vlaanderen:
nieuwe kennis voor betere actie. Tielt: Uitgeverij Lannoo nv.

Joris Pinseel
Met dank aan alle natuurliefhebbers die hun waarnemingen
invoerden op www.waarnemingen.be

© Joris Pinseel, 2015
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De Huiszwaluw (Delichon urbica)
De broedgevallen van de huiszwaluw in Kalmthout hadden in 2016
een lichte dip, zeker in sommige kolonies. Het slechte voorjaar zal
daar zeker voor iets tussen zitten. We tellen enkel de broedgevallen,
zonder rekening te houden met broedsucces of het aantal broedsels
per koppel per jaar. De kolonies in Nieuwmoer werden door
omstandigheden niet geteld, maar werden adv de subsidieaanvragen
weder samengesteld, dus zal zeker een onderschatting zijn.
Als er vrijwilligers zijn die willen helpen met tellen, zeker voor de
kolonie van Nieuwmoer, mag je je zeker melden.
Het is een heel toffe en leerrijke ervaring.
STATISTIEK

2007

2008

Aantal

142

172

163

145

160

157

117

154

159

145

Gem. per woning

4,90

5,38

4,18

4,53

4,21

4,13

3,08

3,85

3,98

3,63

# in kleine kolonies

8

6

19

20

22

37

34

34

44

61

# in grote kolonies

134

166

144

125

138

120

83

120

115

84

Heikantstraat

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

6

5

9

11

12

21

19

16

17

23

Kruisstraat

63

76

72

64

78

74

42

67

56

43

Violetlaan

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Handelaar

35

38

32

31

31

16

11

23

29

21

0

0

9

9

10

16

15

18

16

23

12

27

26

15

16

24

26

24

21

8

1

1

1

0

0

0

0

0

11

13

24

25

14

15

13

6

4

6

9

12

Brasschaatsestwg
Darm
Tilborgstraat
Heuvel

Met dank aan de medewerkers
Igor Vandamme
november 2016
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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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Red de wilde hoekjes, red de Dwergmuis
© Goedele Verbeylen - 10 oktober 2016

De Dwergmuis is het kleinste knaagdier
van Europa en komt over heel Vlaanderen
voor. In oktober zijn de nesten eenvoudig
te zien, in wilde hoekjes of ruigtes. De
schattige muis heeft echter te lijden onder
de ongebreidelde opruimijver van veel
tuiniers.

Oktober en de rest van de winter is dé
tijd van het jaar om in hoog gras,
braam-, riet- en andere struwelen naar nesten van Dwergmuizen te
zoeken. Het nest is eenvoudig herkenbaar: zo rond als een tennisbal
en ook ongeveer zo groot, al zit hier wat variatie op: de diameter
gaat van 4 centimeter voor gewone slaapnestjes tot 10 centimeter
voor de stevigere kraamnesten. Het bouwen van het nest wordt
gestart met bladeren die nog aan de stengel van een grasplant
vastzitten, en nadien verder verstevigd met losse bladrepels. Het
wordt goed vastgeweven in de vegetatie.
De bladeren worden hierbij vaak overlangs in smalle reepjes
gesplitst. In de zomermaanden is het nest meestal groen, waardoor
het erg moeilijk te vinden is. In het najaar sterft het blad van hoog
gras af en verkleurt het naar licht geelbruin. Het nest verkleurt
daarbij mee, maar door de dichte structuur en de bevestiging aan
stevige stengels valt het in het najaar sterker op. Naast gras wordt
soms ook ander nestmateriaal gebruikt, zoals distelpluis. Nesten
worden gevonden van net boven de grond tot ongeveer één meter
hoog.
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Nesten van de Dwergmuis (foto: Goedele Verbeylen & Rian Pulles)

Zowel om voedsel als nestmateriaal te vinden heeft de Dwergmuis
behoefte aan wilde hoekjes en ruigtes. In een strak gemaaid gazon of
intensief begraasd weiland heeft de soort geen enkele
overlevingskans.
© Maarten Jacobs

Net als de grotere Huismuis en
Bosmuis
behoort
de
Dwergmuis tot de familie van
de ‘ware muizen’. Ware
muizen hebben een staart die
langer is dan het lichaam.
Andere muizensoorten, zoals
woelmuizen en spitsmuizen, hebben een veel kortere staart. Zoals de
naam al doet vermoeden, is de Dwergmuis echt klein: 5 tot 8
centimeter lang, met een staart van 4,5 tot 7,5 centimeter en een
gewicht van maximaal 12 gram.
De Korhaan nr. 1 / januari 2017

Pagina 36

De Dwergmuis is een behendig klimmer en komt zelden of nooit op
de begane grond. Het diertje heeft een mooie oranje-achtige vacht,
korte in de vacht verborgen oren en kleine ogen. Z’n lichaamsbouw
komt de Dwergmuis goed van pas bij zijn klimmende levenswijze. Hij
klautert met z’n lange grijpstaart door de hoge grashalmen en
kruiden waar hij zich voedt met bladeren, zaden, vruchten en
ongewervelden. Tijdens de zomer vindt het kleine knaagdier daar
voldoende voedsel en komt ze nauwelijks op de grond, waar ze maar
al te gemakkelijk een prooi vormt voor haar natuurlijke vijanden.
De Dwergmuis is wijd verspreid in Vlaanderen. Op basis van
kerkuilbraakballen was in de periode 1987-2002 70% van de 5 x 5
km-hokken bezet door de soort. Het percentage was min of meer
even hoog in alle provincies, met een iets lagere aanwezigheid in
Oost- en West-Vlaanderen.

Verspreiding

Dwergmuis

in

Vlaanderen

(bron:

www.waarnemingen.be)

Nog enkele tips voor wie een nest van Dwergmuis wil vinden: zoek
vooral in rietvelden, braamranden en hoog gras in greppels, langs
afrasteringen en op verruigd weiland. Kijk ook op plaatsen waar gras
tussen de takken van een struik of tussen een hek door groeit.
Waarnemingen, bij voorkeur met foto, kunnen worden ingevoerd op
www.waarnemingen.be
Goedele Verbeylen
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Duurzaam waterbeheer Stappersven-De Groote Meer
Intro
In de middeleeuwen stonden de Noorderkempen bekend als “ ’t
aloude waterlant”.Daar blijft nu niet veel meer van over. Gelukkig
hebben we nog betrouwbare kaarten die de waterrijkdom
weergeven voor de grote drooglegging, die vanaf 1850 begon.
Bij de opmetingen van de kadasterkaarten in 1823 telde het gebied
bijna 200ha open
water. Van het
Stappersven blijft
in de winter nog
amper 40ha over
met hier en daar
nog
enkele
vennen waarvan
het
Kleyn
Moerken
(nu
Drielingenven)
het grootste is.
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primitieve plans 1823-1834
Essen
D 732
vijver
D737
vijver
D754
torfgronden
totaal Essen (E)
Kalmthout
A 566
poel
A 568
torfland
A 569
poel
B 323
vijver
B 324
vijver
B 489
vischwater
B 490
vischwater
B 493
vijver
B 494
vijver
B 495
vijver
totaal Kalmthout (K)
totaal E+K
B 497

vischwater

in ha
18,5125 Voetbergsven
16,2205 Rooiendamven
4,371
39,104
6,975
11,948
22,482 Nolsven
7,958
1,4305
61,125 Stappensven
15,38
2,936
De Vijfhoek
6,6175
9,9975
146,8495
185,9535
9,7195

De inkrimping van de oorspronkelijk beschikbare waterberging geeft
problemen als we in de winter het overtollige water zinvol willen
benutten, want er is geen ruimte meer om het ter plaatse te
gebruiken. Vandaar dat we het water lieten weglopen met als gevolg
“wateroverlast stroomafwaarts”.
Zo ontstond het idee in de Werkgroep Natuur en Water om dat
water naar de Groote Meer te leiden. De problemen met de
uitdroging aldaar slepen al jaren aan. Er zijn rapporten en studies
genoeg maar de terugkoppeling op het terrein bleef uit.
Ik had nooit durven dromen dat het Stappersven ooit eens zou
verbonden worden met de Groote Meer door een persleiding van 5
km. Dit om met het overtollige water de Groote Meer op peil te
houden voor het behoud van o. a. het ‘Oeverkruidverbond’; een
zeldzame levensgemeenschap van planten met het Oeverkruid als
belangrijkste soort.
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Sinds de oprichting van het Grenspark in 2001 ben ik actief lid van de
Werkgroep Natuur en Water. Daarbij kwamen ook de problemen ter
sprake van een beter gebruik van het water in de Kalmthoutse Heide
en dit grensoverschrijdend. Intussen (15 jaar later) zijn de resultaten
van dit overleg zeer beknopt weergegeven in een filmpje te vinden
op het internet: Brabantse wal, een bijzondere waterhuishouding
en nieuwe kansen…
Acties
Het eerste probleem was dat het waterpeil van de Stapper zeer
moeilijk bij te sturen was.
Vermits Natuurpunt in 2005 nog geen eigenaar was van het gebied,
kon ik alleen maar het peil van het Stappersven opmeten. Maar dat
veranderde. Met de aankoop in 2009 werden we eigenaar en
beheerder van 362ha, wat ons toegang verschafte tot het
moerasgebied de Nol. Sindsdien volg ik daar ook de schommelingen
van de vennen aldaar.
Dankzij de goede samenwerking met Evides (waterwinningsbedrijf
Huybergen) kwam er professionele hulp. Vooral lastig was het
opmeten van het debiet, d.w.z. op een eenvoudige wijze nagaan
hoeveel water er tijdens de winter wegstroomt. Want dat was de
voorwaarde om de diameter van een persleiding te berekenen. Door
het Sluisje te ver of te weinig open te draaien krijg je ongewenste
schommelingen. Vandaar dat er gekozen werd voor de aanleg van 3
knijpstuwen waarbij winter en zomerpeilen op een eenvoudige
manier geregeld worden.
Hoe werkt een knijpstuw?
Het oude sluisje blijft behouden want dat hebben we nodig voor
slibruiming (“het water de spuigaten uit laten lopen” is hier van
toepassing). Op verzoek van het Agentschap Onroerend Erfgoed is
de constructie van de knijpstuw ingegraven.
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© Greet Somers - 13 oktober 2016

Door de opening klein te
houden ontstaan er een druk
waarbij
het
water
met
constante snelheid stroomt wat
nodig is voor een regelmatig
debiet. Je kan dat vergelijken
met een badkuip waar het water
langzaam
uitstroomt
en
bovenaan bijgevuld wordt.

© Marco van Baar- 18 oktober 2016

Het Stappersven kan hier nog
23 cm stijgen voor het
maximum winterpeil. Sjaak Rijk
(Diensthoofd waterwinning Evides,
Huybergen) plaatst hier een slot
op de afsluitklep wat nodig is,
want stromend water heeft een
magische aantrekkingskracht op
spelende kinderen.
Tevens een extra beveiliging tegen vernieling.
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© Marco van Baar - 18 oktober 2016
Controle op de afstroming en … we zagen dat het goed was.

Hier is een beschoeiing aangebracht en de bodem werd verhard,
want door de kracht van het water is er al eens een eik in de gracht
gekanteld.

© Patrick Cassiers - 23 oktober 2016
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Een tweede knijpstuw regelt de afstroom naar de Nol.
Het keermuurtje rechts belet dat er teveel water afvloeit naar de
Venloop. Want de Kleine Aa, waar dat overtollige water, via de
Roosendaalse vaart, naartoe stroomt is al overbelast in de winter. Dit
door de uitbreiding van het riolenstelsel van Essen en Kalmthout.
Regenwater scheiden van de rest is een goede optie.

© René Peeters - 17 oktober 2016

Een derde knijpstuw regelt de instroom naar de Nol en tevens de
afvoer naar de gracht langs het Boshuisje (keermuurtje rechts)
Ook hier is een vuilraster aangebracht die takjes tegenhoudt en een
controlebuis met datalogger om het peil
automatisch op te meten.
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© René Peeters – 14 november 2016
Innamepunt van de persleiding (rechts met schotbalken) van 5 km naar de Groote
Meer.

Vooraan de Roosendaalse vaart waarbij het overtollig water kan
afvloeien naar de Spillebeek en verder richting Bergen op Zoom.
In de landbouwzone van Essen-Hoek is er nooit een ruilverkaveling
geweest, wat gevolgen heeft voor de afstroming in natte winters. Dat
afpompen heeft dus een gunstig effect stroomafwaarts; minder
wateroverlast tijdens de winter.
Het systeem moet alleen werken in de winter, in de zomer is pompen
niet nodig, want het Oeverkruidverbond mag droogvallen.
Besluit
Uiteindelijk kwam in december 2016 de persleiding klaar voor
watertransport tussen de Oude Moervaart en de Groote Meer.
De Korhaan nr. 1 / januari 2017

Pagina 44

Er zijn een massa studies en rapporten verschenen over uitdrogingen
van de bodem en de gevolgen daarvan voor het milieu.
Voor wie nog wat achtergrondinfo nodig heeft, vindt dat in een
actueel rapport:
De Groote Meer, systeemanalyse en evaluatie (Studiebureau Artesia 22 september 2016)

Hierbij nog een dankwoord aan het gemeentebestuur Kalmthout
voor de logistieke steun van de laatste vijf jaar, voor het plaatsen van
een grotere rioolbuis naar de Nol en het leveren van zandzakjes om
zanderosie tegen te gaan.
René Peeters

© Fred Severin – De Groote Meer – Oeverkruid – 2015 - (Dwergzegge op achtergrond)
De werken werden uitgevoerd om deze uiterst zeldzame planten opnieuw kansen
te geven in het Grenspark.
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Joepie, afwassen wordt terug plezant !
Wat heeft dat met de natuur te maken, denkt U (behalve de al te
geïnteresseerde fruitvliegjes in de keuken)?
Even verduidelijken: mijn afwasplaats is aan het keukenraam, en dat
raam heeft uitzicht op mijn piepklein tuintje. En alles is daar klein:
een plekje onder een afdak, een betonnen ring, half boven, half
onder de grond, die het regenwater van het dak opvangt, en waarin
4 doodgewone goudvissen rondzwemmen (één lag er vorige week
naast, kat?), een piepklein bloemenperkje, nu omheind omdat mijn
hond ineens de diepte ervan wou peilen, een plekje voor een tafel en
een stoel, en verder is een aanzienlijk deel ingepalmd door een
composthoop, en een veel te groot kippenhok met een (wat dacht U
?) kleine loopruimte voor 1 haan (gered van de slachtbank) en nog 1
kip (oud, legt niet meer), nadat de 2 andere door ouderdom zijn
gestorven. En natuurlijk: enkele bijenhotels, een vlinderhotel, een
vogelhuisje en vogelvoederplaatsjes: een plankje met afdak, open en
een meer gesloten hokje in gaas, met binnenin plaats voor 2 glazen
potten met tuinvogelvoer. In het gaas is een smalle doorgang, zodat
alleen kleine vogels kunnen gaan smullen.
In het voorjaar, tijdens de nestperiode, was het dikwijls aanschuiven.
Tijdens de zomer was het dan weer heel rustig; dan is er overal (nog)
voldoende voedsel, maar … een week geleden was de eerste
bezoeker terug in de tuin: een rond trippelende heggenmus en even
nadien een merel, die zich net binnen in het “beschermend”
voederhuisje kon wringen. En een merel heeft geen last van
complexen: kom ik speciaal buiten om hem te “storen”, kijkt hij mij
uitdagend aan en doet gewoon verder.
Vorige winter trippelde hij ook 2 m diep in een afgeschermd gebied
tot bij het kippenvoer. Kom ik er bij staan, pikt hij vrolijk verder uit
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hun eetbak. Ik heb hem ook al bekeken terwijl hij bijna onder de
kippenpoten rustig meepikte.
En deze morgen was “mijn” roodborstje er terug. Welkom!
Nu maar wachten op de ontelbare mezekes, het winterkoninkje,
eigenlijk gewoon de voor velen bekende tuinbezoekers. En zou mijn
koppel spechten weer komen, en mijn (Vlaamse) gaai?
Op mijn acrobatische eekhoorn moet ik spijtig genoeg niet meer
wachten, die heb ik niet meer gezien sinds de bomen twee tuinen
verder zijn gerooid.
En geloof het of niet: joepie, er staat weer afwas!!!
Veerle.
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19 november 2016
Feestelijke opening wandelpad Nolse Duinen
13.00 u. … een aantal trouwe medewerkers van het Beheerteam
Stappersven zijn volop bezig met de opstelling van de tentjes. Drank
en versnaperingen worden klaargezet. De soep staat al dampend te
pruttelen op het vuurtje. Het is wachten op de eerste wandelaars.
14.05 u. … ongeveer 75 geïnteresseerden staan gezellig keuvelend,
genietend van een hapje en een drankje langs het Wortelpadje. De
algemene directeur van Natuurpunt, Chris Steenwegen, neemt even
later het woord. Hij benadrukt het grote belang van het HELVEX-Life
Project voor het landschap en de nieuwe kansen voor fauna en flora
in het gebied. De herinrichting van het landschap biedt enorme
kansen aan een zeer zeldzame groep planten en dieren.
Burgemeester Lucas Jacobs vindt vooral de zeer goede
samenwerking met Natuurpunt belangrijk voor de uitstraling van de
Kalmthoutse Heide en omliggende gebieden. Na het doorknippen
van het lintje, kan gids van dienst, Fred Severin, de tocht aanvangen.
14.20 u. … voorafgegaan door boerenpaard Gerda met begeleider
Louis trekt de lange sliert natuurliefhebbers zich op gang doorheen
het herschapen zandlandschap. Enige uitleg over de
ontstaansgeschiedenis, de kansen voor fauna & flora, de
beheermaatregelen en de natuurwaarde is hier en daar van
toepassing. Vanop een hoog duin hebben we een prachtig zicht op
de omgeving. Na een groot uur stappen, klimmen, dalen bereiken we
terug het Wortelpadje, waar drank en hapjes ondertussen waren
aangevuld.
15.30 u. … wat napraten met genodigden en aanwezige natuurliefhebbers maakt dat het gezellig vertoeven is aan het Wortelpadje.
Het mooie landschap inspireert tot een goed gesprek. Overtrekkende
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wolken en af en toe een streepje zon, maken dat het op weergebied
een geslaagde namiddag werd. De interesse in het geleverde werk
sterkt ons om op dezelfde wijze verder te werken zodat het gebied
“Nolse Duinen” een sterkhouder kan worden in de omgeving.

© Eveline Pinseel – Nolse Duinen en omgeving – 19 november 2016

Verslag: Joris Pinseel
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20ste ANKONA-studiedag op 11 februari 2017
Naar goede gewoonte organiseert de Antwerpse Koepel voor
Natuurstudie (ANKONA) haar ontmoetingsdag op de tweede
zaterdag van februari. Deze editie wordt samen georganiseerd met
het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen (UA).
Deze dag is het uitgelezen moment om collega-natuurliefhebbers te
ontmoeten en nieuwtjes uit te wisselen. De 20 ste editie heeft plaats
op zaterdag 11 februari 2017 op de UA-Campus Groenenborger
(Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen) en start om 9u30.
Reserveer deze datum alvast in je agenda!
Het thema van deze dag is “Watergebonden natuur”. Het
programma ziet er alvast veelbelovend uit!
Het volledig programma kan je vinden op de ANKONA-website
(www.ankona.be; rubriek ‘ontmoetingsdagen’ en ‘kalender’)
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht en kan tot 4
februari 2017. Inschrijven doe je bij voorkeur digitaal via de ANKONAwebsite: www.ankona.be (rubriek 'ontmoetingsdagen')

“De Korhaan” digitaal
Wie “De Korhaan” digitaal als PDF wenst te ontvangen stuurt een
mailtje naar joris.pinseel@fulladsl.be.
Het bestuur
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Het is altijd afwachten wat het najaar zal bieden. De vogels uit het noorden
verlaten hun broedgebieden en komen, tijdens hun trektocht naar hun
overwinteringsgebied, door onze regio. Het is steeds uitkijken in welke
aantallen dit gebeurt en of er enkele verrassingen tussen zitten. Deze
periode kwamen er weer heel wat waarnemingen binnen. Er werden enkele
zeldzame reigersoorten waargenomen en ook de doortrek van
Bladkoningen is maar één van de opvallende feiten. Daarnaast waren er
ook nog heel wat andere opmerkelijke meldingen. Dit kan je lezen in
onderstaand overzicht.

Tot eind oktober werden er nog regelmatig Geoorde Futen
(Podiceps nigricollis) waargenomen in de Kalmthoutse Heide. De
meeste exn kwamen voor op het Stappersven waar max. 28 exn
werden geteld.
Bizar en opmerkelijk was een Jan van gent (Morus bassanus) die op
18 sept. over de Kalmthoutse Heide vloog.
Verrassend was de melding van een juveniele Kwak (Nycticorax
nycticorax) bij een klein plasje in Kalmthout-Centrum. De vogel werd
opgemerkt door enkele fotografen en kon mooi op de gevoelige
plaat worden vastgelegd. Leuk was de waarneming van een
opvliegende Roerdomp (Botaurus stellaris) in de Maatjes op 16
oktober. Al even bijzonder was de Koereiger (Bubulcus ibis) die op
29 okt. werd waargenomen op een weiland in Wuustwezel. Op 16
september was een Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) aanwezig
bij het Stappersven en op 24 september werd er één waargenomen
in de Maatjes. Op 10 oktober vloog een groep van niet minder dan 8
exn over het Klein Schietveld! Grote Zilverreigers (Ardea alba)
waren weer een algemene verschijning en werden zo goed als bijna
dagelijks in de regio, op diverse plaatsen waargenomen. Begin sept.
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werd gedurende enkele dagen een Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra)
waargenomen in de Kalmthoutse Heide.
In sept. en okt. trokken er af en toe enkele Ooievaars (Ciconia
ciconia) door. Tot en met 10 september was er nog een Lepelaar
(Platalea leucorodia) aanwezig in de Steertse Heide in de
Kalmthoutse Heide.
Begin november werden weer de eerste Kleine Zwanen (Cygnus
bewickii) opgemerkt. Daarna ging het steeds om kleine aantallen. In
de Maatjes en Wezelse Heide werden max. 8 exn geteld. In het
weilandencomplex van de Maatjes en in de Kalmthoutse Heide
werden in oktober en november regelmatig groepen
Toendrarietganzen (Anser serrirostris) geobserveerd met een
maximum van 500 exn Leuk was de waarneming van 2 Kleine
Rietganzen (Anser brachyrhynchus) die op 26 nov. aanwezig waren
in Wuustwezel. Een dag later werden de vogels opgemerkt in de
Maatjes. Een grote groep Kolganzen (Anser albifrons) was op 25 nov.
aanwezig in de Maatjes en de Wezelse Heide. Hier werden toen
reeds ca. 2000 exn geteld. In deze groep zat ook een Dwerggans
(Anser erythropus)! Op 26 november was de vogel nog kort
aanwezig in een groep van 200 Kolganzen.
Vanaf september waren Smienten (Anas penopele) regelmatig te
zien in de streek. In de Wouwse Plantage verbleven in november
max. 80 exn. Ook elders werd de soort waargenomen, maar steeds
in vrij kleine aantallen. Pijlstaarten (Anas acuta) waren ook
geregeld te zien, maar eveneens in kleine aantallen. Brilduikers
(Bucephala clangula) waren zeer geregeld aanwezig in de
Kalmthoutse Heide. Op 13 november bezocht een wijfje Nonnetje
(Mergellus albellus) het Stappersven. Op 11 november pleisterden 3
Grote Zaagbekken (Mergus merganser) op datzelfde ven. Op 24
november was hier terug een wijfje aanwezig. Heel uitzonderlijk
was een wijfje Zwarte Zee-eend (Melanitta nigra) op het
Stappersven op 26 november. Dit zou de eerste waarneming
betekenen voor de regio.
De Korhaan nr. 1 / januari 2017

Pagina 53

De laatste Wespendief (Pernis apivorus) werd eind september
genoteerd. Leuk was de juveniele Zeearend (Haliaeetus albicilla) die
af en toe in september en oktober in de Kalmthoutse Heide werd
opgemerkt. In nov. werden er nog een Bruine Kiekendief (Circus
aeruginosus) gezien in de Maatjes en de Kalmthoutse Heide.
Blauwe Kiekendieven (Circus cyaneus) waren vanaf sept. regelmatig
te zien in de heidegebieden en in het weilandencomplex De
Maatjes/De Matjens en Wezelse Heide. Vermeldenswaardig is de
Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) die op 6 oktober over de trektelpost van de Kalmthoutse Heide vloog. In september vlogen er
enkele Visarenden (Pandion haliaetus) over de regio. In de
Kalmthoutse Heide pleisterde ook enkele dagen een ex. Vanaf
begin sept. vlogen er af en toe Smellekens (Falco columbarius) door
de streek, vooral in de heidegebieden. De laatste Boomvalk (Falco
subbuteo) vloog op 18 okt. rond in de Kalmthoutse Heide.
Slechtvalken (Falco peregrinus) waren de hele periode bijna
dagelijks aanwezig en werden op diverse plaatsen waargenomen.
Op 16 september was een Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)
aanwezig bij het Stappersven. Een Zilverplevier (Pluvialis squatarola)
vloog op 13 november over de Maatjes, dit is in de streek een vrij
zeldzame doortrekker. Een heel mooie groep van 22 Bonte
Strandlopers (Calidris alpina) werd op 15 september waargenomen
op een slikrand bij het Stappersven.
Bokjes (Lymnocryptes minimus) werden waargenomen bij een sloot
in een weilandgebied in Kalmthout en in de Maatjes.
Op 6 oktober was een Velduil (Asio flammeus) aanwezig in de
Maatjes.
IJsvogels (Alcedo atthis) hebben een goed jaar achter de rug en
werden heel wat waargenomen in de regio, zowel in
natuurgebieden, langs de Kleine Aa als bij enkele tuinvijvers was dit
blauw juweeltje waar te nemen. Enkele Middelste Bonte Spechten
(Dendrocopos medius) werden waargenomen in WuustwezelGooreind.
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Begin september vlogen er enkele roepende Duinpiepers (Anthus
campestris) over de Kalmthoutse Heide. Beflijsters (Tordus
torquatus) werden in oktober af en toe waargenomen in de regio.
Opmerkelijk was het aantal Bladkoningen (Phylloscopus inornatus)
dat dit najaar in Vlaanderen en in de regio aanwezig was. In de
maand oktober werden er in de omgeving van het Klein Schietveld
enkele exn gezien en ook over het centrum van Kalmthout-Heide
werd een roepend en overvliegend exn waargenomen. Gedurende
het ganse najaar waren weer enkele Klapeksters (Lanius excubitor)
aanwezig in de verschillende heidegebieden van de regio. In nov.
waren er enkele waarnemingen van kortstondig pleisterende of
overvliegende Grote Barmsijzen (Acanthis flammea) in de regio. In
de Kalmthoutse Heide werden heel geregeld groepjes Kruisbekken
(Loxia curvirostra) waargenomen. Ook in Essen-Wildert werd een
groep van 30 exn opgemerkt. Goudvinken (Pyrrhula pyrrhula)
werden heel wat opgemerkt in de regio, vooral in de Kalmthoutse
Heide of in de omgeving van het Klein Schietveld.
Tot zover dit overzicht. Een volledig overzicht kan je lezen op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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Dode en holle bomen
Het beschermen waard
Inleiding
In de natuur leeft een groot deel van de aanwezige dier- en
plantesoorten van de afbraak van organisch materiaal dat in het
bos-ecosysteem vooral uit dood hout bestaat. Maar veel mensen
tonen daarvoor weinig belangstelling. Hoogstens wordt dood hout
nog opgemerkt door dichters, kunstenaars, natuurkenners of
wandelaars die de schoonheid en de ecologische eigenschappen van
een bos erkennen en weten te waarderen, zonder zich te
bekommeren om het economisch belang.
Volgens veel mensen ziet een bos met 'dood hout' er toch zo
"verwaarloosd" en "onverzorgd" uit. Die omgevallen en holle
bomen, bedekt met een dikke laag mos, schimmels en zwammen,
acht men niet rendabel. Ze trekken bovendien nog "vieze beesten"
aan zodat een boomzaag en een vuurtje zouden volstaan om de
zaak op te ruimen.
Een holle boom: een gastvrij onderdak
Er zijn verschillende redenen die de uitholling van de stam of
bepaalde takken veroorzaken. Een holle boom hoeft niet bepaald
dood te zijn; hij kan even goed verder groeien en zelfs vruchten
dragen. Anderzijds zijn er dode bomen die uitstekend overeind
gehouden worden door hun diep of wijd vertakt wortelstel.
Naargelang de standplaats zal de boom langzaam of snel een
rottings- en ontbindingsproces ondergaan. Dode bomen die op een
droge vlakte staan, rotten veel minder snel dan bomen in een
donker en vochtig bos. Want vochtigheid is de belangrijkste factor in
het afbraakproces van hout.
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Holle bomen, dood of niet, bieden onderdak aan veel diersoorten:
holenbroedende vogels (Boomkruiper – Boomklever- Draaihals Spreeuw - Ringmus - allerlei mezen) benutten deze natuurlijk
ontstane holten (of de holen die door spechten worden uitgehakt)
om er hun nest in te bouwen. De aanwezigheid van deze vogels
heeft een regulerende invloed op de aantallen zogenaamde
"schadelijke insecten" in onze bossen. Rupsen, larven en kevers die,
op verschillende manieren het loof of het hout aantasten, worden in
grote getalen door deze vogels uit de weg geruimd.
Nachtroofvogels zoals Steenuil en Bosuil, nestelen graag in
boomholten. Deze vogels zijn trouwens van onschatbare waarde
voor de landbouw, omdat zij talrijke knaagdieren en grote insecten
verslinden. Jammer genoeg moeten we vaststellen dat de Steenuil
langzaam uit onze landelijke gebieden verdwijnt, als gevolg van het
omhakken van oude knotwilgen en hoogstamboomgaarden.
Vogels zoals Kauw en Holenduif, maar ook zoogdieren zoals
Eekhoorn, Eikelmuis, Boommarter, Grootoorvleermuis en Rosse
vleermuis, maken gebruik van deze holten om voor hun nageslacht
te zorgen. En vergeten we de Bunzing en de Wilde eend niet, die
gebruik maken van de holten tussen boomwortels langs waterlopen
om zich te beschermen tegen hun vijanden. De Zwarte specht
bekleedt wel degelijk een sleutelpositie Deze prachtige vogel maakt
het bos "leefbaar" voor alle soorten holenbroeders en talrijke
andere dieren die op één of andere wijze profiteren van een
uitgehouwen hol. In de meeste gevallen maakt de Zwarte specht
zijn nest in oude beuken van 100 tot 120 jaar oud. Wanneer
bosontginning de oorzaak wordt van het verdwijnen van deze
omvangrijke bomen, gaat daarmee ook een hele reeks
levensvormen teloor.
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En dan zijn er nog de insecten !!
Dood hout is zeer belangrijk voor ongewervelden. Zo leven tot een
kwart van de inheemse schildvleugelige insecten in hout (in één af
ander levensstadium). Naast schimmels zijn het eerst en vooral
insecten die in onze bossen het dode hout van de bomen herleiden
tot kleinere deeltjes. Veruit de belangrijkste houtetende insecten bij
ons zijn kevers die normaal dode, volkomen verzwakte of stervende
bomen als doel uitkiezen. Ze zijn dan ook niet schadelijk te noemen.
Zij komen in slechts een beperkt aantal families voor: Bastkevers
(Scolytidae), Boktorren (Cerambycidae), Klopkevers (Anobiidae),
Houtboorders (Lyctidae), Prachtkevers (Buprestidae), Snuitkevers
(Curculionidae) en Boorkevers (Lymexylidae).
In de huidige productiebossen is de verhouding van dood hout nodig voor het overleven van deze keversoorten - over het
algemeen onvoldoende. Daarom behoren ze ook tot de meest
bedreigde insecten. Het Vliegend hert bv., onze grootste keversoort
(tot 8 cm groot), is tevens ook één van de zeldzaamste. De
ontwikkeling van de larven in dood hout duurt minstens 5 jaar en ze
worden tot 10 cm lang. Het is dus duidelijk dat men deze soort niet
in België kan behouden door hier en daar een klein afgevallen
eikentakje te laten liggen. De kever kan immers alleen overleven in
bossen met grote stukken, langzaam rottend loofhout (vooral eik).
De soort bezit een volledig beschermd statuur in ons land, maar de
populatie kan niet op een gezond peil gebracht worden wanneer
men dode bomen en hout blijft verwijderen uit onze bossen.
Dood hout brengt nieuw leven
We weten dat een levende boom een grote hoeveelheid voedende
bestanddelen nodig heeft om te groeien. Bladeren en hout,
vruchten en zaden worden gevormd dankzij fotosynthese: met
behulp van energie van het zonlicht worden water (uit de bodem) en
koolzuurgas (uit de lucht) omgezet in koolhydraten en zuurstof. Een
deel van de koolhydraten wordt verbrand door de ademhaling. De
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rest wordt gebruikt om er nieuw plantenweefsel mee op te bouwen.
Zonder licht is er dus geen boomgroei mogelijk.
Wanneer een boom sterft, worden alle bestanddelen ten dienste
gesteld van de in het bos levende organismen. Hij zal geleidelijk
volledig worden 'ontmanteld' door mossen, bacteriën, schimmels,
korstmossen, hogere planten, vogels en ongewervelde dieren.
Niets gaat verloren.
Nadat kevers het grote werk hebben verricht door gaten in de
schors te boren en er kraamkamers in uit te graven, koloniseren
schimmels al heel snel stam en takken. In bepaalde gevallen zijn
schimmels en insecten in die mate met elkaar verbonden dat men
kan spreken van een symbiose waarbij het insect meestal zorgt voor
het vervoer van de schimmel (door sporen die aan de poten blijven
kleven). De schimmel helpt het insect door de weerbaarheid van het
hout te overwinnen. Iedere partner heeft dus voordeel.
Schimmels maken vruchtlichamen om zich voort te planten; de
bekendste zijn de paddenstoelen. Het eigenlijke zwamlichaam
bestaat meestal uit witte draadjes (mycelium) die zich bij
houtschimmels in het hout zelf bevinden. De biomassa van de
schimmels in het bos is dan ook enorm groot: in ieder geval meer
dan de biomassa van bacteriën en alle dieren - van ééncelligen tot
zoogdieren - op dezelfde oppervlakte bos te samen.
Schimmels zijn planten zonder bladgroen en moeten de nodige
koolhydraten via een andere weg betrekken, bv. uit dood organisch
materiaal zoals uitwerpselen, kadavers, hout, takken en bladeren.
De planten die op deze wijze tewerk gaan heten saprofieten.
Koolhydraten kunnen ook aan levende planten of dieren onttrokken
worden. Wanneer de gastheer er schade van ondervindt spreekt
men van parasieten. Halen beide partijen voordeel uit dit
samenleven, spreekt men van symbiose.
Binnen elke levensgemeenschap verloopt de voedselvoorziening
over meerder etappes of schakels: het ene levende wezen voedt zich
De Korhaan nr. 1 / januari 2017

Pagina 59

met het andere, dat op zijn beurt dient voor een volgend levend
wezen. De opeenvolgende schakels vormen op deze manier een
keten: een voedselketen, voedselpiramide of voedselweb.
Aangezien dood hout massaal bezocht wordt door diverse
insectensoorten, trekt het ook veel insectenetende vogels aan. De
meeste van onze bosvogels zijn insecteneters. Ze hebben een fijne
snavel waarmee ze larven en imago's uit nauwe spleten in de schors
of tussen afgevallen bladeren kunnen oppikken. Ook onder de
zaadetende vogels bevinden zich verschillende soorten die hun
jongen met insecten grootbrengen en in die periode zelf ook dierlijk
voedsel gebruiken.
Toon respect voor oude bomen
Of ze nu een gebochelde stam hebben, hol of dood zijn, bepaalde
oude bomen zouden het recht moeten hebben de cyclus van hun
bestaan te beëindigen in de natuur waar zij zowel nuttig als
onvervangbaar zijn. De systematische exploitatie van deze bomen
door houtverwerkende bedrijven betekent de vernietiging van een
hele reeks plantaardig en dierlijk leven, het verdwijnen van talloze
voedselketens, het doden van een intensief leven.
Wanneer wij deze oude bomen (momenteel spreekt men van
“veteraanbomen”) waarderen en beschermen, bieden we de dieren
de mogelijkheid zich er te verbergen, zich er voort te planten, zich te
voeden en zich te beschermen tegen kou en vocht ... en dragen we
bij om het bos levendiger en stabiel te maken. Oude of dode bomen,
waarin talrijke vogels voorkomen zijn zeker niet lelijk en alvast meer
esthetisch dan de telefoon- of verlichtingspalen langs de weg.
Door dode, afgeknakte en omgevallen bomen te laten liggen in de
eigen tuin, in het bos in uw omgeving of in de boomgaard van een
fruitboer kan men daadwerkelijk bijdragen tot een mooier
ecosysteem waarin zeer veel planten en dieren hun plaats vinden.
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Door een holle of dode boom niet meer te beschouwen als "een
misbaksel in de natuur", maar eerder als "een belangrijk en
onmisbaar element" stelt men duizenden levende wezens in staat
om te overleven in het stukje natuur waar zij thuishoren en waar ze
recht op hebben.
Joris Pinseel
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