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"Geef kinderen de ruimte, het groen, de mentale rust en de tijd om de
wereld en zichzelf te ontdekken. Wees geduldig. En laat hen spelen. Veel
spelen. Laat hen dromen. Net zoals u droomde en speelde en dat eigenlijk
nog steeds zou willen doen. Misschien moet u maar wat meer
buitenspelen in 2017, het zal u goed doen."
Gerda Dendooven
"Volgens een onderzoek van de KU Leuven spelen kinderen vandaag maar
half zoveel buiten als toen ik jong was. Hoe kunnen we van onze kinderen
verwachten dat ze leren omgaan met de uitdagende wereld als we ze niet
wat harden, mentaal en fysiek? Hoe kunnen we hen aanzetten om mee te
bouwen aan een weerbare samenleving als we ze opsluiten in
plasmaschermreservaatjes met virtuele helden, hen de kans ontnemen
om zelf heldhaftig te zijn?"
Jonathan Holslag

De Vlaamse kunstenares Gerda Dendooven en politicoloog Jonathan
Holslag komen vanuit volstrekt verschillende invalshoeken tot exact
dezelfde aanbeveling. We zouden veel meer tijd ‘buiten’ moeten
doorbrengen … en niet alleen wijzelf maar ook onze kinderen en
kleinkinderen.
Tijdens de afgelopen korte maar krachtige vriesperiode maakten veel
mensen dankbaar gebruik van het weer om een tijd in open lucht
door te brengen. Schaatsers genoten van de vrijheid op het gladde ijs
van het Stappersven of Putse Moer - zalig moet dat geweest zijn voor
hen die het schaatsen onder de knie hebben. Wandelaars trokken
langs de uitgestippelde wandelroutes door het Grenspark of een
andere gebied in de buurt. Het mooie zonnige weer lokte de mensen
naar ‘buiten’.
De Korhaan nr. 2 / april 2017

Pagina 3

Nu het voorjaar voor de deur staat is het mogelijk om nog veel meer
tijd ‘buiten’ door te brengen: de temperatuur stijgt, de dagen lengen,
de natuur komt weer tot leven. Als je onze activiteitenkalender
onder de loep neemt, kan je zeker je keuze maken: beheerwerken,
landschapstochten, vogelwandelingen, avondactiviteiten … voor elk
wat wils, denk ik dan. Uiteraard mag je ook genieten van de
schitterende natuurdocumentaires op TV - doe ik ook - even
wegdromen en hopen dat je dat moois ook ooit te zien krijgt. Maar
toch evenaart dat het ‘natuur beleven’ in de vrije natuur niet. Zelf
een mooie vogel, zeldzame vlinder of bloeiende plant waarnemen is
veel spectaculairder, geeft veel meer voldoening. Blijft je ook langer
bij. De eerste vlinder van 2017. De eerste zang van de merel. De
eerste zwaluw of de bloei van orchideeën. Het zijn telkens
momenten waar een natuurliefhebber naar uitkijkt.
Een aantal leden hebben die herinneringen dan ook voor deze “De
Korhaan” neergeschreven. Misschien herken je hierin eigen
ervaringen, eigen waarnemingen. In dit nummer kan je trouwens nog
andere leuke artikeltjes terugvinden. Als samensteller van het boekje
is het heel fijn te merken dat meer en meer leden de moeite doen
om in hun pen te kruipen.
Verder wil ik Wim Konings bedanken omwille van zijn jong
engagement in ons bestuur. Wim is onze nieuwe webmaster en zal
samen met Herman Jacobs onze webstek beheren. Mocht je zelf ook
zin hebben om aan de werking van onze vereniging deel te nemen …
beheerwerken, meewerken met ons promoteam, … neem gerust
contact op met één van de bestuursleden.
Tot slot hoop ik dat iedereen zijn/haar lidgeld voor dit jaar zo snel
mogelijk in orde brengt. Nu we de kaap van 710 leden hebben
overschreden, zou het fijn zijn om als ‘kleine’ afdeling nog verder te
groeien.
Joris Pinseel
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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 eind 2016 in
beheer bij Natuurpunt Noorderkempen. Tijdens de afgelopen
maanden werden alle knotwilgen, -essen en -elzen al op
professionele wijze geknot door de knotploeg van het Regionaal
Landschap De Voorkempen. Met de dunne takken willen we tijdens
deze voormiddag drie gemengde takkenrillen aanleggen. Wie handig
is met bosmaaier kan de randen van de weilanden vrijmaken. De
gemaaide strooisellaag willen we op de takkenrillen aanbrengen. Zo
ontstaan er schitterende schuilplaatsen voor verschillende diersoorten w.o. wezel en amfibieën. Het rottend hout biedt ook een
groeiplaats voor talloze schimmels, mossen en paddenstoelen.
Mee te brengen: laarzen/werkschoenen en werkhandschoenen.
Eventueel riek, kruiwagen of houtzaag.
Info: Wim Van den Bergh (Wim.van-den-bergh@skynet.be)

13 april 2017

20u00

Natuurwandeling
i.s.m. Klapstop &
vzw Kobie

Einde
±22u30

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

Een avondwandeling in het landbouwgebied langs het Rose
Grononpad kan interessant zijn. In de stille avond roept er misschien
een steenuiltje. Langs een houtkant kan een vleermuis opgemerkt
worden. Bij zacht weer zijn er al nachtvlinders actief. Aan een
heldere hemel zijn er zeker sterren te zien.
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Een avondtocht is een fijne manier om een drukke dag af te sluiten
en tot rust te komen … onthaasten noemt men dat.
Iedereen welkom.
Mee te brengen: aangepast schoeisel en kledij.
Gids: Joris Pinseel (03/667 57 97 of joris.pinseel@fulladsl.be)

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
uitgebreid aandacht aan de vissen in de Kleine Aa (door het plaatsen
van enkele fuiken aan de stuw van het Essendonkbos).
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij, stevige wandelschoenen
of laarzen bij regenweer.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.
Gids: Joris Pinseel (03/667 57 97 of joris.pinseel@fulladsl.be)
Vissen determineren: Kristof Vlietinck
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25 april 2017

20u00

Voordracht
“Honing, zoete verhaaltjes
voor het slapengaan”

Voordracht
i.s.m. Minaraad Essen
Sint-Ambrosiusgilde

einde
22u30

G.C. Oude Pastorij, Essendonk, Essen

Vanavond onderhoudt Joeri Cortens van Natuurpunt (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 en de Sint-Ambrosiusgilde van Essen
nodigen we U uit op deze zeer interessante uiteenzetting die Joeri op
zijn gekende directe wijze brengt.
Inkom: Gratis
Drank is aan democratische prijzen te verkrijgen.
De opbrengst van deze avond gaat naar een goed doel.
Info: Joris Pinseel (03/667 57 97 of joris.pinseel@fulladsl.be)

30 april 2017

8u00

Natuurwandeling

Einde
±12u30

Kalmthoutse Heide
“Vennenwandeling”
Parking Zuid, Verbindingsstraat,
Kalmthout

Een lentewandeling door het noordelijk deel van het Grenspark
levert elk jaar enkele leuke waarnemingen op. Stappersven en
omgeving vormt dan ook een schitterend vogelrijk gebied waar altijd
wel iets te zien is. Langs het nieuwe wandelpad door de Nolse
Duinen bereiken we de Biezenkuilen en de Oude Kambuus. Deze
lange wandeling laat je kennismaken met de mooiste stukken van
het noordelijk deel van het Grenspark.
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Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij, stevige wandelschoenen of laarzen bij regenweer.
Deelname: €1 (voor niet-leden)
Gids: Joris Pinseel (03/667 57 97 of joris.pinseel@fulladsl.be)

1 mei 2017

7u00

Natuurwandeling

Einde
±10u00

De Maatjes
“Vroege vogels in het moeras”

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
Kalmthout-Nieuwmoer

Een ochtendwandeling doorheen die gebied is altijd de moeite. De
vogels ontwaken en laten van zich horen. Blauwborstje en Kleine
karekiet zingen in het riet. Op de weilanden verblijven steltlopers.
Meebrengen: verrekijker, stevige wandelschoenen of laarzen.
Gids: Cel Van Hooydonk (vanhooydonkcel@gmail.com)

7 mei 2017

6u00

Natuurwandeling

Einde
±8u30

Kalmthoutse Heide
“Ochtendkriebels”

NEC "De Vroente", Putsesteenweg, 129,
Kalmthout

Vroeg in de ochtend struinen door de Kalmthoutse Heide … zalig die
rust. Het zoetgevooisde lied van de Boomleeuwerik parelt over de
stille vlakte. Een Tjiftjaf of Fitis laat zijn zang horen. Een vroege
Boompieper maakt zijn paraboolvlucht. Kom mee genieten.
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Meebrengen: verrekijker, stevige wandelschoenen of laarzen.
Gids: Jos Jacobs (03/667 42 29 of jos-jacobs@scarlet.be)

13 mei 2017

22u00

Determinatieavond

Einde
±1u30

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

Een tuin in een bomenrijke wijk van Heide Kalmthout levert zeker
een aantal leuke vondsten op.
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.
Info: Kristof Vlietinck (GSM 0497/54 17 21)
kristof.vlietinck@lne.vlaanderen.be

19 mei 2017

19u00

Natuurwandeling

Einde
±22u30

De Maatjes
“Avond in het moeras”

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
Kalmthout-Nieuwmoer

Ook ’s avonds valt er heel wat te beleven in De Maatjes. Het riet- en
weidegebied onthult zijn avondlijke geheimen. Enkele zangers laten
zich nog horen. Slaapvluchten van steltlopers vormen een mooie
afwisseling. Misschien is er een jagende Bruine kiekendief te zien.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij, stevige wandelschoenen
of laarzen bij regenweer.
Gids: Frans Van Dyck (frans@vandyck.info)
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20 mei 2017

19u00

Natuurwandeling

Einde
22u00

Kalmthouts Weidegebied
"Steenuiltjestocht”
Parking Kerk Kalmthout
Kerkeneind, Kalmthout

De wandeling van 2016 was een leuke tocht
door de weilanden, op zoek naar
Steenuiltjes. Ondertussen zijn hopelijk een
aantal nestkasten bezet in het Kalmthouts
Weidegebied ten oosten van de dorpskern.
Om iedereen kennis te laten maken met het
boeiende leven van deze kleine uiltjes,
plannen we in 2017 een derde tocht.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en schoeisel
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids.
@ Info en gids: Dan Slootmaekers (danslootmaekers@gmail.com)

3 juni 2017

22u00

Determinatieavond

Einde
±1u30

27ste Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Huize Paul Van den Bergh
Greefstraat 1, Essen-Wildert

Na het succes van vorige zomer proberen we dit jaar een zicht te
krijgen op de nachtvlinders uit het voorjaar. Deze grote tuin biedt
een grote variatie aan planten. Zo is het mogelijk om ook nu weer
bijzondere soorten op te merken.
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.
Info: Joris Pinseel (03/667 57 97 of joris.pinseel@fulladsl.be)
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5 juni 2017

13u00

Natuurwandeling

Einde
±17u30

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

Landgoed De Groote Meer ligt in de gemeente Woensdrecht en is
854 ha groot. Na het overlijden van jhr. Paul Cogels in 1999, kwam
een groot deel van het gebied in bezit van Natuurmonumenten. Het
kerngebied Groote Meer dat gesloten was en is voor het publiek,
bleef eigendom van jhr. Jean Benoît Cogels.
In het najaar van 2016 is het natuurgebied, in het kader van het
Helvex-project, onder handen genomen. Uit de Groote Meer zijn de
dennen verwijderd, terwijl de bodem gebaggerd en geplagd is. De
pijpleiding vanuit de Nol is in gebruik genomen en levert al vele
kubieke meters water aan het meer.
De vele boswilgen in De Kleine Meer zijn ook gekapt en ook hier is de
bodem schoongemaakt. Beide meren hebben nu een compleet ander
uitzicht gekregen. Tijdens de wandeling gaan we zowel langs de
Groote als de Kleine Meer, een flinke wandeling.
Het aantal deelnemers aan deze excursie is beperkt tot 30.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en laarzen bij
regenweer. Muggenmelk kan nuttig zijn.
Deelname: €5 t.v.v. van 3de Wereldproject van de Familie Cogels.
Op voorhand inschrijven ‘verplicht’ !
Gids: Fred Severin (0031 164851911 of fred.severin@gmail.com)

9 juni 2017

21u00

Natuurwandeling

Einde
±23u30

Kalmthoutse Heide
“Nachtgeluiden”
Parking De Vroente, Putsesteenweg
Kalmthout

Na zonsondergang worden de nachtdieren actief in het reservaat.
Nachtzwaluw, rugstreeppad, veldkrekel en andere nachtbrakers
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nemen de plaats in van dagactieve soorten. Geheimzinnige geluiden
vullen de avondlucht. Nieuwsgierig? Kom dan zeker luisteren. Deze
wandeling geeft je een andere kijk op onze natuur.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en laarzen bij
regenweer. Muggenmelk kan nuttig zijn.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids voor 3 juni.
Gids: Steven De Saeger (steven.de.saeger@telenet.be)

10 juni 2017

8u30

Landschapstocht

Einde
±13u00

Turnhouts Vennengebied
“Orchideeëntocht”
Parking Heuvelhal, Kapelstraat
Essen-Centrum

De heidegebieden in de buurt van Turnhout spreken al heel lang tot
de verbeelding. Ze zijn te vergelijken met onze Kalmthoutse Heide,
maar net iets anders. Onder leiding van een deskundige gids trekken
we deze voormiddag rond in één van die mooie gebieden, op zoek
naar orchideeën. Na de middag kan je de streek op eigen houtje
verder verkennen.
Meebrengen: verrekijker, stevige wandelschoenen.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan René Peeters
Info: René Peeters (rp.topokaarten@skynet.be)
Gids: Richard Vergalen

17 juni 2017

22u30

Determinatieavond

Einde
±1u30

27ste Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Huize Schrauwen-Peeters
Oude Baan 160, Essen-Centrum

Deze tuin, gelegen langs de Oude Baan, grenst aan andere tuinen en
landbouwgebied. In de buurt vinden we nog enkele percelen Grove
De Korhaan nr. 2 / april 2017

Pagina 12

den, met een gevarieerde ondergroei van struiken. Een grote variatie
aan nachtvlinders is hier zeker mogelijk.
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.
Info: Joris Pinseel (03/667 57 97 of joris.pinseel@fulladsl.be)

24 juni 2017

8u30

Beheerwerken

Einde
±12u30

‘t Spijkerbroekje
“Beheerwerken”
Parking Spijkerbroekje
Spijker, Essen-Wildert

Tijdens deze beheerwerken gaan we maaien. Hier en daar worden de
bramen wat ingekort.
Meebrengen: aangepaste kledij, riek of hark, stevige handschoenen
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.
Info: Wim De Bock (03/667 49 19)

1 juli 2017

9u00

Stappersven - Boterbergen
“Beheerwerken - maaien”

Beheerwerken

Einde
±15u30

Parkeren aan Nolsebaan x Huybergsebaan,
te voet naar het Boshuisje, Essen

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

12 juli 2017
Beheerwerken

19u00
Einde
±21u00

Stappersven - Boterbergen
“AVOND-Beheerwerken”
Parking ‘De Ster’
Verbindingsstraat x Fr. Raatsstraat
Kalmthout

Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)
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14 juli 2017

22u30

Determinatieavond

Einde
±2u00

24ste Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Huize Van Hooydonck-Balbaert
Kijkuitstraat 110, Kalmthout

We proberen een zicht te krijgen op de soorten in deze bloemrijke
tuin. Na het succes van de afgelopen jaren hopen we weer op een
mooie opkomst. Bij mooi weer is succes verzekerd!
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.
Info: Joris Pinseel (tel. 03/667 57 97 of joris.pinseel@fulladsl.be)

5 augustus 2017

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Boterbergen
“Beheerwerken - maaien”
Parking Zuid, Verbindingsstraat
Kalmthout

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

16 augustus 2017 19u00
Beheerwerken

Einde
±21u00

Stappersven - Boterbergen
“Beheerwerken - maaien”
Parking ‘De Ster’
Verbindingsstraat x Fr. Raatsstraat
Kalmthout

Info: Christoffel Bonte (0495/70 85 48)
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Gratis excursies in het
LIFE HELVEX Projectgebied

Wil je graag meer weten over de werken die in het gebied uitgevoerd
worden in het kader van het grootschalig natuurproject LIFE HELVEX?
Kom dan naar één van onze excursies, onder leiding van een
natuurgids. Alle excursies zijn gratis.
Je bent van harte welkom op volgende data:
Zaterdag 20 mei 2017 van 10u.00 tot 12u.00
Gebied Nolse Duinen en Stappersven
Vertrek aan Wortelpadje langs de Verbindingsstraat te Kalmthout.
Opgelet: het Wortelpadje is enkel te voet of met de fiets bereikbaar.
Als je met de auto komt, moet je een half uur extra rekenen vanaf
parking Zuid of parking Noord op de Verbindingsstraat
Zondag 27 augustus 2017 van 9u.00 tot 12u.00
Gebied Mont Noir, Drielingvennen/Nolse Duinen
Vertrek vanaf Parking Zuid langs de Verbindingsstraat te Kalmthout
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Zondag 26 november 2017 van 10u.00 tot 12u.00
Gebied Nolse Duinen en Stappersven
Vertrek vanaf Wortelpadje langs de Verbindingsstraat te Kalmthout
Opgelet: het Wortelpadje is enkel te voet of met de fiets bereikbaar.
Als je met de auto komt, moet je een half uur extra rekenen vanaf
parking Zuid of parking Noord op de Verbindingsstraat.

Meer info: info@grensparkzk.be – www.grensparkzk.be
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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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Onze kat
Is het u ook opgevallen hoe vaak mensen hun inspiratie om elkaar te
beschrijven bij dieren zoeken. Het lijkt wel een subtiele manier om de
superioriteit van de menselijke soort waartoe ze zelf behoren in de
verf te zetten.
Soms uit het zich kort en krachtig: domme gans (gak, gak, gak),
variant domme geit (bè, bè, bè), koppige ezel (stilte). Soms is het
specifieker: een lepe vos, een ongelikte beer, vals als een kat, wat
een angsthaas, een aasgier is het. Zelden komen dieren er goed van
af. Tortelduifjes zijn echt een uitzondering.
Gelukkig begint daar verandering in te komen. Dankzij de
wetenschap. Het haalde vandaag zelfs twee volle pagina´s in de
krant. Waarvan een volle pagina titels: ´Stom kieken´, ´Dom?, Ik?´,
´Kippen zijn slimmer dan je denkt´. Kippen, zo blijkt, hebben een
persoonlijkheid, kunnen redeneren en rekenen, en ze werken een
pikorde uit dankzij zelfbewustzijn en empathie. Juist denk ik dan, en
wellicht met mij elk natuurliefhebber met enige ervaring. Die
wetenschappers hebben zeker nog nooit naar ons kat gekeken denk
ik vervolgens.
Misschien zult ge nu zeggen: niet opnieuw toch!; over ´ons kat´ hebt
ge het al eens gehad; al meer dan eens zelfs. Mis, die kat waar ik het
al eens over gehad heb was een boskat - volgens mijn vrouw een
rechtstreekse afstammeling van de wilde kat – en hij is niet meer.
Althans hij verdween, meer dan een jaar geleden, als een dief in de
duistere nacht en we hebben hem sedertdien niet meer gezien.
Onze kat is nu een andere. Hij (het is ook een kater) begon als kleinros-met-wit klein kopje dat eventjes uit het gat van de staldeur kwam
kijken. Hij groeide met leeggelikte kommetjes melk die eerst dicht bij
en later verder en verder van dat staldeurgat werden neergezet. En
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nu is hij de ´ons kat´ waarvan hier sprake. Hij is een slimme kat met
een bijzonder handig links voorpootje.
Het begon al binnen de maand. Met gemak haalde hij met dat
voorpootje vliegen uit de lucht, vervolgens een citroenvlinder en
witjes. Volgden kleine bosmuisjes en later grote exemplaren bos- en
woelmuis. Sedert kort is geen kikker in de buurt meer veilig. De
techniek is steeds dezelfde: eerst met dat voorpootje een tik
uitdelen. Even wachten tot er beweging in komt, en dan nog een tik.
Geen deur op een kier of hij weet tegen welke hij moet duwen en
welke met het voorpootje ertussen naar zich toe open moet halen,
om het vermeende paradijs daar achter te bereiken. Is er geen kier
dan springt hij naar de klink om die te laten draaien; meestal zonder
succes. Maar opgeven staat niet in zijn woordenboek: dan maar op
gestrekte achterpoten ze met het voorpootje aanraken om een
helpende hand er op te wijzen dat het haar plicht is een handje toe te
steken.
Volgens mij is het slechts een kwestie van tijd eer de ethiek er ons
toe dwingt de geijkte uitdrukking ´vals als een kat´ te vervangen door
het wetenschappelijk bewezene ´slim als een kat´ of misschien´ door
met de wil van een kat´. Die van ons is goed op weg om het waar te
maken. Hij maakte al, nog geen jaar oud, een onderscheid tussen het
nee van mijn vrouw en het nee van mijzelf. Met dat van mij staakt hij
de poging zijn intenties waar te maken en maakt zich uit de voeten,
met dat van mijn vrouw gaat hij er nog harder achteraan want hij
weet dat het betekent ´uw zin ga ik u niet geven maar we zullen het
compenseren met een kommetje melk´.
Zeg nu niet dat dat allemaal maar oude katteninstincten zijn. Zelfs zo
ge gelijk hebt is hij toch wel erg mee met de tijd en doet ook hij
ervaring op van de media. Als er vogels op TV verschijnen gaat hij pal
midden voor het scherm zitten. Volgens mijn vrouw sloop hij in het
begin naar de achterkant van dat scherm en hief het pootje in de
aanslag. Nu weet hij dat de vogels bij die achterkant alleen maar weg
zijn en blijft hij rustig met gespitste oren zitten staren. Ook het
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scherm betasten met het voorpootje doet hij niet meer,
schermvogels kennen geen schrik, klauwen helpt niet. Wel zag ik hem
toen een groep strandlopers opvloog recht naar de lens toe naar
boven zijn kop en naar achter toe speuren waar ze wel konden
gebleven zijn. Daarna ging hij gaan liggen slapen. Verslaafd aan
televisie is hij alvast nog niet of niet meer.
Wij mensen kunnen er nog van leren.
Koen Verschoore

“De betonstop is een zeer goed initiatief maar de overheid moet veel
meer inzetten op bewustwordingscampagnes om de bevolking de ernst
van het probleem uit te leggen en het draagvlak te vergroten. Onze strijd
tegen een veranderend klimaat inclusief meer wateroverlast moet een
verhaal worden van gedeelde verantwoordelijkheid.”

Professor Patrick Willems roept n.a.v. het symposium van
Natuurpunt Oost-Brabant op Radio 1 alle burgers en overheden op
om meer te doen voor het klimaatrobuust maken van ons landschap.
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Dubbelganger van Klimopereprijs gesignaleerd
Er zijn planten die door hun sterke gelijkenis met algemeen voorkomende
verwante soorten gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Een van die
soorten is Schijnklimopereprijs, een recente nieuwkomer in de Belgische en
Nederlandse flora die een dubbelganger is van Klimopereprijs. Maar hoe
houd je ze uit elkaar? Zo.

Schijnklimopereprijs (Veronica cymbalaria) is een vroeg bloeiende
ereprijs die sterk lijkt op de algemeen in Vlaanderen/Nederland
voorkomende Klimopereprijs (Veronica hederifolia). Voor een zekere
determinatie zijn bloemen en/of vruchten noodzakelijk.
Schijnklimopereprijs is te herkennen aan zijn witte bloemen en sterk
behaarde vruchten. Bij Klimopereprijs zijn de bloemen meestal
blauwachtig tot bleek roze en de vruchten kaal.

Hoe of wanneer Schijnklimopereprijs in België en Nederland terecht
is gekomen is onbekend. In het vroege voorjaar van 2015 vonden
Awie de Zwart en Rutger Barendse, onafhankelijk van elkaar,
exemplaren van deze soort in Oostburg (Zeeland) en in Balen
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(Antwerpen). Dit was de aanleiding om bij verschillende floristen
navraag te doen en het fotoarchief van waarneming.nl en
waarnemingen.be te doorzoeken. Naar aanleiding van de navraag
meldde Ivan Hoste (Nationale Plantentuin België) dat hij deze soort
al in juni 2012 had waargenomen in een tuincentrum in Ardooie
(West-Vlaanderen).
Het fotoarchief van waarneming.nl bracht een nog eerdere vondst
aan het licht. In Hoek van Holland waren in april 2010 door Henk van
der Sluis al enkele honderden planten gevonden. Nakomelingen van
deze planten, destijds als de dubbelganger Klimopereprijs ingevoerd,
bleken hier in 2015 nog steeds aanwezig te zijn en ook in het vroege
voorjaar van 2016 zijn weer bloeiende exemplaren op deze
groeiplaats waargenomen. Alle bekende vondsten dateren van 2010
of later, wat het aannemelijk maakt dat het gaat om een recente
vestiging van de soort in Nederland en België.
De bakermat van Schijnklimopereprijs ligt in Zuid-Europa, waar
het een pionier is van droge, open
standplaatsen. In West-Europa is
het een zeldzame exoot. Het
vermoeden bestaat dat ze bij ons
als verstekeling met containerplanten is ingevoerd en zich via het
netwerk van tuincentra verder
verspreidt. Een verspreidingswijze
die ze gemeen heeft met andere
recente
nieuwkomers
als
Aziatische
veldkers en
enkele
Mediterraan-Atlantische soorten
als Zuidelijke brandnetel.
De al meerdere jaren standhoudende populatie in Hoek van Holland
wijst erop dat Schijnklimopereprijs de afgelopen zachte winters in
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het Nederlands kustgebied, een eind ten noorden van haar
oorspronkelijke areaal, goed kan doorstaan. Het valt daarom niet uit
te sluiten dat ze zich verder zal uitbreiden en, op termijn, zal
inburgeren.
Zelf een Schijnklimopereprijs gezien? Neem een foto en meld het op
www.waarnemingen.be.
Meer lezen? In nummer 108 van het digitale tijdschrift Dumortiera
verscheen een artikel over de eerste vondsten van
Schijnklimopereprijs in Nederland en België.
Tekst: Edwin Dijkhuis, FLORON, Rutger Barendse, Ivan Hoste,
Agentschap Plantentuin Meise, Henk van der Sluis en Awie de Zwart
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Klimaatverandering: 5 (nieuwe) ontluikende ziektes
In Siberië is vorig jaar anthrax uitgebroken als gevolg van het smeltende
poolijs. Met het opwarmen van de aarde zullen er steeds meer nieuwe (en
oude) ziektes (opnieuw) opduiken op plekken waar we dachten dat ze er
uitgeroeid waren.

Sinds de jaren 70 komt de permafrost steeds meer onder druk te
staan. De permanent bevroren onderlaag smelt weg door
klimaatverandering, maar ook de industrie richt haar pijlen op de
permafrost wegens de mogelijke aanwezigheid van natuurlijke
energiebronnen. Het gevaar bestaat dat op die manier bacteriën
vrijkomen die honderden jaren overleefd hebben in bevroren
overblijfselen van besmette mensen en dieren.
Daarnaast zullen de stijgende temperaturen als gevolg hebben dat
ziekte verspreidende insecten hun werkgebied steeds verder
uitbreiden. Ziektes die nu beperkt zijn tot de tropen zullen
hoogstwaarschijnlijk ook beginnen opduiken op grotere hoogtes.
1. Anthrax (miltvuur)
In Siberië werden na een opvallend warme periode 72 herders,
onder wie 41 kinderen, opgenomen in het ziekenhuis na een uitbraak
van miltvuur, ook bekend als anthrax. Een twaalfjarige jongen
overleefde de ziekte niet. Meer dan tweeduizend rendieren zijn
gestorven aan de ziekte en nog eens zestig mensen zijn geëvacueerd.
De ziekte kwam het laatst voor in de regio in 1941.
Volgens de lokale overheid is de uitbraak gelinkt aan de
klimaatverandering. Sporen van miltvuur kunnen honderden jaren
overleven in bevroren overblijfselen van besmette mensen en
dieren. Als het weer warmer wordt, kunnen ze weer vrijkomen. De
voorbije weken kende de regio abnormaal hoge temperaturen.
De Korhaan nr. 2 / april 2017

Pagina 25

2. Zikavirus
Zika is een virus dat doorgaans geen symptomen of enkel wat lichte
koorts en huiduitslag bij volwassenen veroorzaakt. De gevolgen voor
zwangere vrouwen zijn echter desastreus omdat het kan leiden tot
een miskraam en microcefalie bij foetussen. Het virus wordt
overgedragen door de Aedes aegypti, die ook drager is van
knokkelkoorts en chikungunya.
Aedes-muggen bijten overdag en komen voorlopig voornamelijk voor
in de tropen, vooral in Zuid- en Centraal-Amerika, maar ook
Zuidoost-Azië en delen van Afrika en sinds kort ook de zuidoostelijke
staten van de Verenigde Staten. Maar in een steeds warmer
wordende wereld kan het werkterrein van deze ziektedragers
volgens een studie uit 2014 in het vakblad Geospatial Health zich
zelfs uitbreiden naar Australië, Zuid-Iran, het Arabisch schiereiland
en nog meer regio's in Noord-Amerika. Vooral de gebieden waar de
opwarming van de aarde tot grote droogtes leidt, zullen een stijging
van de Aedes-muggen zien wanneer mensen regenwater beginnen te
verzamelen voor eigen gebruik. Waterreservoirs zijn immers
uitstekende broedplaatsen voor deze muggen.
3. Zombieziektes
Anthrax is niet de enige pathologie die zijn moment afwacht diep
onder het eeuwige ijs. In 2015 ontdekten wetenschappers dat een
reuzenvirus in de Siberische permafrost nog steeds besmettelijk was,
na maar liefst 30.000 jaar. Het virus Pithovirus sibericum is zo groot
dat het, in tegenstelling tot andere virussen, te zien is onder een
microscoop. Pithovirus sibericum meet 1,5 micrometer en is het
grootste exemplaar ooit gevonden. Gelukkig besmet het virus enkel
amoebes en vormt het geen gevaar voor mens en dier. Toch doet het
vragen rijzen over andere dodelijke ziektes die zich schuil houden in
de permafrost, zoals de pokken of onbekende virussen waarvan
gedacht was dat ze uitgeroeid waren. Als het pokkenvirus op
dezelfde manier overleeft als het Pithovirus, dan zijn de pokken toch
nog niet helemaal uitgeroeid
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4. Tekenziektes
Net zoals muggen zullen ook teken een nieuwe habitat vinden
naarmate de aarde opwarmt. De teek gedijt goed bij warmer weer.
En dan zullen ze ook hun ziektes met zich meebrengen. Een
voorbeeld is tekenkoorts, een infectie die wordt veroorzaakt door de
parasiet Babesia. Deze ziekte komt hoofdzakelijk voor in het
noordoosten en midwesten van de Verenigde Staten, en de
besmettingen gebeuren vooral in de zomer, wanneer zowel teken als
mensen het actiefst zijn. Langere en warmere zomers betekenen dus
mogelijk dat meer mensen het risico lopen om met de tekenkoorts
besmet te raken.
Ook de ziekte van Lyme kan zich uitbreiden naar nieuwe gebieden,
wat nu al het geval is in Europa. Zo blijkt uit een studie uit 2008 in
Ecohealth dat de hertenteek Ixodes scapularis 213 procent meer
habitat zal hebben in Canada tegen 2080, ervan uitgaand dat
klimaatverandering op hetzelfde elan verdergaat.
5. Cholera
De dodelijke ziekte cholera verspreidt zich door vervuild water. In
een opwarmende wereld zouden cholera-uitbraken volgens experts
weleens kunnen erger worden. Warmere temperaturen en meer
overstromingen, veroorzaakt door de klimaatverandering, betekenen
immers meer cholera in gebieden die nu al te kampen hebben met
een mindere hygiëne. Overstromingen kunnen het vervuilde water
tot ver weg meevoeren, terwijl droogteperiodes kunnen leiden tot
een concentratie van veel cholerabacteriën in kleine volumes water.
www.knack.be (04/08/16 om 15:52 - Bijgewerkt om 16:09)
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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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Hij
Daar staat hij al op mij te wachten, in glanzend zwart pak. Zoals elke
ochtend trouwens. Hij volgt nauwgezet al mijn bewegingen. Hij heeft
vertrouwen, maar blijft toch voorzichtig. Hij blijft op veilige afstand,
maar komt elke dag toch wat dichterbij.
En ik ben elke dag blij van hem te zien. Het wordt routine, ik kijk er
zelfs naar uit. En zodra hij zijn zin heeft schiet hij in actie.
Wat is het leven mooi. Beter nog: wat is de natuur prachtig!
Want “hij” is een Turdus merula, een mannetjesmerel, en eerlijk
gezegd: nen franken teut.
Hij voelt zich thuis in mijn tuintje. En alhoewel hij opdringerig en
dominant is ten opzichte van vele andere vogels blijf ik het prettig
vinden van hem te observeren. Hij kent de plekjes waar ik altijd het
eten leg, is er als eerste bij, pikt alles zorgvuldig op – niets vergeten?
– en vliegt dan weg, om regelmatig toch even terug te komen kijken.
Zijn bezoek is elke morgen een geschenk van de natuur.
Ik geniet ervan, maar natuurlijk … ik heb geen smakelijke
bessenstruiken, kersen of druiventrosjes in mijn tuintje, dat is iets
anders…
En toch, binnenkort zijn prachtige gezang ’s morgens en ’s avonds ?
Veerle
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Waarom privétuinen versus landbouwgronden
nu zo belangrijk zijn voor vlinders.
Na de tweede WO was de landbouw in onze contreien nog zeer kleinschalig.
De meeste landbouwers bewerkten hun gronden nog met “paard en kar”.
Daar was veel handenarbeid voor nodig en daardoor was de boerenstiel wel
zwaar maar gezond. Dat is in schril contrast met de huidige situatie. Nu zit
de landbouwer van ‘s morgens tot ‘s avonds op de tractor (met radio en
airco) en hangt er af en toe een ander werktuig aan. Ook de teelten zijn
totaal gewijzigd tegenover 50 jaar geleden. In de naoorlogse jaren waren
de landbouwers nog meer afhankelijk van de weersomstandigheden (toen
was er geen “buienradar”). Zij kenden nog de grillen van de natuur en
hielden daar rekening mee. Zij gokten op meerdere teelten en er werd ook
aan teeltwisseling gedaan.

Ik, Frans Vorsselmans, bracht mijn kinderjaren door op een kleine
boerderij (volgens de huidige normen). Op een oppervlakte van 13
ha werd er voldoende gewassen geteeld om 13 melkkoeien, 15
kalveren, een stier en een paard te voeden. Toen waren het nog
gelukkige koeien die in de lente op de weide gingen en in de late
herfst terug naar de stal. Ik zie nog dat ze voor het eerst de weide
inliepen en alle spieren rekten en strekten in een dolle galop
alvorens aan het malse gras te beginnen. De weilanden lagen dan
rond de hoeve. Verderaf werd rogge, haver, gerst en tarwe geteeld.
Buiten bieten en rapen, werd aan het vee stro en hooi gevoederd,
daardoor moest er maar weinig aanvullend voedsel onder de vorm
van gemalen granen aangekocht worden. Nergens in de
Noorderkempen werd maïs als veevoeder geteeld maar wel in
Frankrijk waar een milder klimaat heerst. In die tijd waren de meeste
landbouwbedrijven zelfvoorzienend voor het vee maar ook voor
zichzelf. Een uitgebreide groententuin ontbrak niet naast de hoeve.
Het onderhoud daarvan hoorde bij de dagelijkse bezigheden. Toen
werden ook nog heel wat groenten en fruit geconserveerd voor de
winter; ook al was er nog geen diepvriezer. Ook het vlees werd op de
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boerderij gekweekt en verwerkt. Eén of meerdere varkens, kippen,
konijnen, geiten werden met de meeste zorg omringd. Op die
manier kon een landbouwer een groot gezin onderhouden zonder
afhankelijk te zijn en met enig respect voor de natuur.
Her en der lagen nog beemden en moerassige stukjes die niet met
paard en kar konden bewerkt worden. In de nabijheid van onze
boerderij lagen twee ronde vijvers die in de oorlog gevormd waren
door de inslag van granaten. Iets verder lag een grotere plas die door
de val van een V1 was gevormd. Dat waren bijzonder rijke stukjes
natuur waar de amfibieën en libellen floreerden. Vlinders vonden in
de randbegroeiing voldoende nectar en waardplanten. Door al dat
leven in het water werden natuurlijk veel vogels aangetrokken. Heel
wat kleine vogels vonden voldoende nestgelegenheid in de weiden
of de perceelranden, daar mochten nog allerlei kruiden groeien. Wat
me nog het meest bijgebleven is uit mijn kinderjaren is de zang van
de veldleeuweriken die overal zingend de hoogte in fladderden
terwijl in de verte de koekoek riep.
De biodiversiteit in de landbouwgebieden heeft een grote klap
gekregen door de ruilverkaveling. Grote grachten werden getrokken
waardoor de beemden ontwaterden en mee in cultuur konden
genomen worden De vijvers en plassen werden gedempt want het
was toch moeilijk om daar met de tractor altijd omheen te rijden.
Zeer veel wilde stukjes, de natuurlijke stapstenen voor veel fauna en
flora, gingen daardoor verloren. In de plaats kwamen grote
ééntonige rechte percelen met diepe grachten omrand zonder
struikgewas. Als het enigszins kon, geploegd tot op de grachtrand.
Landbouwgronden zijn zo steriel geworden, zo arm aan kruiden. De
monocultuur van maïs en raaigras is ronduit rampzalig voor onze
biodiversiteit. Nu kan men in een evenwichtige natuurlijke tuin meer
vlinders zien dan in 1000 ha landbouwgebied.
Brandnetels of distels hebben daar geen plaats meer. Daarom zijn de
privétuinen zo belangrijk geworden. Om onze biodiversiteit te
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bewaren of beter “te vergroten” moeten we niet rekenen op de
huidige landbouwer en ook niet op de Boerenbond. Hoe groter het
bedrijf hoe minder er rekening gehouden wordt met natuurlijke
elementen. Nochtans zou het anders kunnen. Toen ik 10 jaar geleden
in Polen kwam overviel mij de melancholie naar mijn kinderjaren.
Wat een mooi kleinschalig land met struikgewas tussen de percelen
en overal vogels, insecten…. Hopelijk maken ze daar niet dezelfde
fouten zoals hier door megabedrijven te maken om overschotten te
produceren.
Willen we dat onze kleinkinderen nog vlinders zien fladderen, dan is
het vijf voor twaalf. Dan moeten we nu iets ondernemen in onze
privétuinen. Buiten de natuurreservaten is het openbaar groen
schaars geworden en daar is niet direct verandering in te
verwachten. Uw kleine tuin kan belangrijk zijn voor vlinders en het
verschil maken. In uw tuin kan je planten laten groeien die je wil. En
voor onze gewone dagvlinders kan je zeer veel doen. De laatste 50
jaar hebben we de dagvlinders drastisch zien verminderen (o.a. door
het landbouwbeheer en het bermbeheer). Zelfs zijn enkele soorten
totaal verdwenen. Het is dan ook aannemelijk dat zonder actie de
gewone soorten van nu binnen enkele tientallen jaren ook zeldzaam
of verdwenen zijn. Willen we dat risico lopen voor onze
kleinkinderen?
35 jaar geleden was mijn tuin een stuk landbouwgrond dat gebruikt
werd als hooiland of maïsteelt. Als er dan in die teelten 5 soorten
dag- en nachtvlinders voorkwamen was dat misschien nog
overdreven. Op datzelfde stuk worden nu jaarlijks 15 tot 20 soorten
dagvlinders gezien en zijn reeds 350 soorten nachtvlinders
waargenomen waarvan de meeste daar ook voortkweken. Dat
bekomt men door een zo groot mogelijke variatie van kruiden,
heesters en bomen te laten groeien. Een vlinderstruik is interessant
als nectarplant maar zeker zo belangrijk zijn de waardplanten voor
de rupsen. Voor 6 soorten van de top tien van onze dagvlinders is de
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Grote brandnetel de waardplant. Laat op enkele plaatsen in uw tuin
een hoekje verwilderen zodat er brandnetels en andere kruiden
kunnen groeien. Onze dagvlinders en ook een hele reeks
nachtvlinders zullen er gebruik van maken. In de landbouwgebieden
worden brandnetels op allerlei manieren geweerd en bestreden. Ook
zo op de wegbermen waar dikwijls gemaaid wordt het moment dat
er rupsen zitten op de brandnetels.
Elk jaar zie ik in mijn tuin rupsen van landkaartje, gehakkelde aurelia,
atalanta en soms van kleine vos. Vorig jaar zaten er voor de eerste
keer rupsen van dagpauwoog. Ruim 500 rupsen aten verspreid over
15 m² van de brandnetels onder een oude appelboom. De vlinders
die daar van voort komen overwinteren en zullen in de lente terug
vliegen.
Natuurlijk mag je een stukje gazon laten liggen. Maar verdraag dat
daar ook een bloempje in komt zoals een madeliefje, een
paardenbloem, biggenkruid, wat zuring … Laat je gazon wat
verschralen, dan wordt het pas interessant voor vlinders en andere
insecten en heb je er zelf veel minder werk aan. Dat is pas genieten!
Het is vooral zeer belangrijk dat je de randen van je gazon niet recht
afsteekt maar dat het gras wat kan doorgroeien naar de hogere
planten en struiken. Het is in dat gedeelte dat de zandoogjes hun
eieren deponeren. Na enkele jaren zal je dan merken dat bonte
zandoogjes, bruine zandoogjes en oranje zandoogjes sterk zijn
toegenomen. Eigenlijk is het zeer gemakkelijk.

Wil je iets doen ten voordele van de vlinders, dan moet je
veel minder doen!
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Top 10 waardplanten voor 20 soorten dagvlinders
1. Grote brandnetel
Kleine vos, Landkaartje, Dagpauwoog
Gehakkelde aurelia, Atalanta,
Distelvlinder
2. Grassen, Kropaar
Bont zandoogje, Bruin zandoogje,
Oranje zandoogje, Groot dikkopje
3. Look zonder look
Oranjetip, Klein geaderd witje, Klein
koolwitje
4. Koolachtigen
Groot koolwitje, Klein koolwitje
5. Vuilboom
Citroenvlinder, Boomblauwtje
6. Klimop, Hulst
Boomblauwtje
7. Schapezuring, Veldzuring Kleine vuurvlinder
8. Rolklaver
Icarusblauwtje
9. Zomereik
Eikenpage
10.Worteltjes,
Koninginnepage
(venkel, pastinaak, peen)
Top 10 waardplanten voor nachtvlinders
1. Boswilg
60 soorten
2. Sleedoorn
43
3. Ratelpopulier
31
4. Ruwe berk
29
5. Beuk
27
6. Hazelaar
24
7. Grote brandnetel
20
8. Meidoorn
20
9. Appel
20
10. Braam
10
Uit: “Vlinders, rupsen en waardplanten” Heiko Bellman - uitgeverij
TIRION Natuur.
Met deze 10 soorten in je tuin of in de nabijheid heb je gegarandeerd
200 soorten nachtvlinders.
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Merk op dat de belangrijkste waardplant voor dagvlinders, de Grote
brandnetel, ook voor de nachtvlinders een zeer belangrijke
waardplant is.
M.a.w. de Grote brandnetel mag in geen enkele tuin ontbreken!
Frans Vorsselmans

“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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Fort van Ertbrand en Ertbrandbos
Natuurknooppunt in onze regio
In de regio ten noorden van Antwerpen zijn er nog heel wat grote natuuren bosgebieden. Stuk voor stuk gebieden die van cruciaal belang zijn voor
het voortbestaan van bijzondere en kwetsbare planten en dieren. Als je op
een landkaart van de Noord-Antwerpse regio kijkt, zal je merken dat het
Ertbrandbos hét natuurknooppunt is tussen de natuur- en bosgebieden van
Stabroek, Kapellen, Brasschaat en het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse
Heide. Recent kon het Fort van Ertbrand en een groot deel van het
Ertbrandbos (samen zo’n 90 hectare) worden aangekocht door Natuurpunt
Antwerpen Noord

Welkom boommarter!
Steenmarters zijn in onze regio (en grote delen van Vlaanderen) geen
zeldzaamheid meer. Minder bekend is dat ook zijn naaste familielid de boommarter - aan een come-back bezig is. Decennia lang was die
afwezig in Vlaanderen door uitroeiing en door vernietiging van zijn
leefgebied. Via cameravallen en via verkeersslachtoffers kunnen we
de verspreiding van deze soort opvolgen. Net dit laatste heeft
uitgewezen dat de omgeving van het Ertbrandbos met omringende
bosgebieden en het Grenspark één van de belangrijkste kerngebieden is voor de boommarter in de provincie Antwerpen. De
boommarter is een bijzondere soort in West-Europa en wordt één
van onze doelsoorten bij het opstellen van het beheerplan voor het
Ertbrandbos.
Vleermuizen houden van forten én bossen
Het Fort van Ertbrand is een zeer geschikte plek voor vleermuizen
om er te overwinteren. Dat is niet zo verwonderlijk. Verschillende
vleermuizensoorten zoals watervleermuis, baardvleermuis en
franjestaart houden van de combinatie van een goed winterverblijf in
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het fort en van een aantrekkelijk jacht- en leefgebied in een bosrijk
landschap tijdens de zomermaanden. In dergelijke gebieden gaan
ook bruine en grijze grootoorvleermuis graag op jacht naar insecten
Het Ertbrandbos is nu al gedeeltelijk aantrekkelijk voor vleermuizen.
Via een gericht bosbeheer willen we de kansen voor andere soorten,
zoals de rosse vleermuis, fors uitbreiden en versterken.
Geitenmelker
In het Ertbrandbos willen we ook de bestaande open plekken in het
bos versterken. Nu zijn die nog in gebruik als wildakkers in functie
van het jachtbeheer op reeën. Maar ze bieden meer mogelijkheden
voor natuurlijke vegetaties. Daar hebben niet enkel de vleermuizen
hun voordeel mee maar eveneens een bijzondere, Europees
beschermde, vogelsoort: de nachtzwaluw. De nachtzwaluw werd
reeds eerder waargenomen in het Ertbrandbos. Bovendien is er een
belangrijke populatie van deze vogel aanwezig in omringende
gebieden zoals het Mastenbos, het Grenspark en het Groot
Schietveld. We zijn ervan overtuigd dat de soort definitief als
broedvogel zal terugkeren in het gebied.
Betonnen pantserfort
De betonnen pantserforten van de Antwerpse fortengordel werden
gebouwd tussen 1907 en 1914. Ze lijken sterk op elkaar omwille van
eenzelfde militaire concept. Er zijn een viertal varianten. De
belangrijkste verschillen zitten in de mate van bewapening nl. het
aantal pantserkoepels en de wijze waarop de flankering van de
gracht werd opgebouwd.
Het Fort van Ertbrand is een fort van de 2de orde met een
samengevoegde caponnières. Het heeft een trapeziumvormig
forteiland met caponnières op de hoekpunten die de fortgracht aan
de vijandelijke zijde moesten verdedigen. Het voorfront is gericht
naar het noorden. De toegangsbrug en de traditorebatterij - die nu
nog verscholen zitten achter een rij coniferen - is de achterzijde van
het fort. Boven de rondboogvormige toegang staat het bouwjaar
‘1912’.
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Hoewel het Fort van Ertbrand geen rol speelde tijdens WOI en het
niet werd beschoten door de Duitsers werd het bij de aftocht van het
Belgische leger in oktober 1914 zwaar beschadigd. De kanonnen in
de schutskoepels en caponnières mochten immers niet gebruiksklaar
in de handen van de vijand vallen.
Na de Eerste Wereldoorlog werd het fort gemoderniseerd. Vanaf
1939 maakt de zuidelijke fortgracht deel uit van de Antitankgracht.
Tijdens WOII heeft het fort geen belangrijke rol gespeeld. Na 1945
werd het gebruikt door de Belgische Ontmijningsdienst voor het
vernietigen van springstoffen, mijnen en munitie,
Europees beschermd voor vleermuizen
Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire
inspanningen vastgelegd, nl. het bereiken van kwaliteitsvolle
overwinterings- en zwermplaatsen voor de watervleermuis,
franjestaart, Brandts- en baardvleermuis.
Prioritair zijn maatregelen die leiden tot een verbetering van het
microklimaat van de overwinteringsplaatsen en gericht zijn op het
vermijden van verstoring. Verder moet ook gedacht worden aan het
verbeteren van de toegankelijkheid voor vleermuizen, de ecologische
kwaliteit en de connectiviteit van het fortdomein door het behouden
en versterken van aanwezige boselementen en kleine landschapselementen.
Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van de
overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen
en in het voorjaar op kracht te komen. Dit betekent dat lineaire
groene landschapselementen op het fort moeten worden behouden
of hersteld en dat er geen bijkomende barrières mogen worden
gecreëerd.
Militair erfgoed en natuur gaan best samen
De bos- en natuurgebieden in Brasschaat, Kapellen en Kalmthout zijn
niet enkel belangrijk voor het behoud van planten en dieren in onze
verstedelijkte omgeving maar vervullen eveneens een onmisbare rol
als wandel -en natuurbelevingsgebied.
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Willen wij de ecologische draagkracht van al deze natuurgebieden
niet aantasten dan moet de recreatiedruk wordt gespreid. Dat
betekent het toegankelijk maken van nieuwe terreinen en de aanleg
van nieuwe wandelroutes.
De Duitse verdedigingslinie uit WOI in het Mastenbos, de Antitankgracht en het Fort van Ertbrand vormen samen een uniek stuk
militair erfgoed.
Steun
Deze aankoop was mogelijk dank zij de financiële steun van minister
Joke Schauvliege, de hulp van de Koning Boudewijnstichting en de
inspanning van heel veel donateurs met een hart voor de natuur.
Wil je ook een steentje bijdrage stort dan op rekening nummer BE56
2930 2120 7588 van Natuurpunt met vermelding ‘project 7814
Ertbrand’. Voor giften vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest
waarmee je de gift in mindering kunt brengen van je belastbaar
inkomen. Meer info : www.antwerpennoord.be
Meedenken en meedoen
In een beheerplan moeten de toegankelijkheid, het beheer en de
beschermingsmaatregelen worden vastgelegd voor het fort en het
bos. Heel wat werk dus. Wie als vrijwilliger mee wil werken aan het
beheer en de inrichting van dit nieuwe natuurgebied is meer dan
welkom. Stuur een email aan onze vrijwilligersconsulent Mathias
Michielsen (mathias.michielsen@natuurpunt.be) of kom even binnen
op ons natuur.huis in Ekeren om kennis te maken. Wij nodigen u dan
uit voor een startvergadering in april 2017.
Willy Ibens
Natuurpunt Antwerpen Noord
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De jaren 50
Vogels in de Noorderkempen
Met volle aandacht snuffel ik altijd in de inventaris die de ijverige
Wouter Vanwesenbeeck regelmatig bijeensprokkelt. Voor de periode
van september tot en met november 2016 zag ik plots een Zwarte
Zee-eend vermeld staan.
Toen dacht ik aan de periode, dat ik samen met mijn collega Georges
Huyskens ’s morgensvroeg tussen 6u en 8u30 rondzwierf in de
domeinen van Cogels en Carlier. We mochten daar komen mits we
voor 9 uur verdwenen waren. Dat ging gemakkelijk, want om 9 uur
moesten wij onze officina openstellen voor de zieke mensheid. De
Kalmthoutse heide stond ook steeds op ons programma. In de
broedtijd begonnen we van 1 maart tot juni en dit 3 tot 4 ochtenden
per week. De trektijd liep bij ons van 1 september tot half november.
Deze werkwijze hielden we vol van 1952 tot 1960; daarna minder
regelmatig van 1960 tot 1970. Het is in deze periode, dat een Zwarte
Zee-eend, aan de Drielingen, ons pad kruiste. Een juveniele Jan van
Gent verscheen toen ook op het toneel.
Waaraan ik met de meeste weemoed terugdenk zijn de mooie
zomerse ochtenden als de stralen van de opkomende zon de hele
natuur in een speciaal licht zette: dat was ”het” moment, waarop de
Korhanen baltsten … Dit specifieke geluid gaf een aparte sfeer aan
die wijdse omgeving, waarin 2 mensen rondzwierven. Er leefden
toen zo’n 40-tal Korhoenders- en -hanen in de Kalmthoutse Heide. Zij
lustten gaarne zaad van Struikhei en trosjes Berkenzaad. Hun
uitwerpselen met specifieke vorm vonden we steeds in de nabijheid
van hun slaapplaatsen, in een gebied ten westen van de
Verbindingsstraat en ten oosten van de bosrand langsheen de grens.
De Korhaan nr. 2 / april 2017

Pagina 40

Ik wandelde eens in de maand november met een 20-tal 16-jarige
studenten en hun begeleider in de Kalmthoutse heide. Tussen het
Van Ganzeven en de Putse Moer mochten wij een Korhaan
bewonderen, die zich in een 8 meter hoge Berkenboom tegoed deed
aan de trosjes berkenzaad. Onze interesse voor hem stoorde hem
niet en hij at rustig verder.
Zoals op bijna alle heidevelden in Vlaanderen en Nederland is deze
bijzondere vogel verdwenen. Een oude boswachter wees me er op,
dat de masculinisatie bij Korhoenders zeer sterk is. Ik volgde in 1952
een onderzoek, door de Nederlandse ornitholoog Eygenraam
uitgevoerd, over deze materie en zijn besluit was dat de verhouding
van 2 of 3 hanen voor 1 hoen ideaal is. Dan kan de stand aangroeien.
Te veel hanen remt de bevruchting af en de hennen leggen een
onbevrucht ei.
Onze allereerste vogelfotograaf, Marcel Verbruggen heeft met een
film, opgenomen in de Kalmthoutse Heide, de bewijzen geleverd: in
die film zien we 2 hanen baltsen naar mekaar toe, een hen kijkt
nieuwsgierig toe, maar met haar, ook 2 hanen. De hen kiest haar
partner en drukt zich en de uitverkoren haan trapt haar. Nu vliegen
de 2 toekijkende hanen boven op de winnaar. De hen vliegt
verschrikt weg en zal een onbevrucht ei leggen.
In 1979 zag ik nog een groep Korhoenders in een weiland voorbij de
Biezenkuilen, bestaande uit 1 hen en 8 hanen. Dit is desastreus.
Daarvoor was vroeger de jacht goed, om overtollige hanen af te
schieten.
Ik ben nog vele jaren naar de Sallandse Heuvelrug in Nederland
geweest, naar de laatste Korhoenders gaan kijken. Steeds werden de
hanen geteld; ik kon de wachters niet zo ver brengen om ook de
hennen te tellen en de overtollige hanen te elimineren. Het is
ondertussen 10 jaar geleden en ik weet niet hoe nu de stand van
zaken is. Eigenaardig was wel, dat bij ons in de Hoge Venen eenzelfde
aantal Korhoenders overleefde, maar ook daarvan weet ik niet of er
nog zijn.
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Op een congres in Nederland vertelde Prof. Dr. Vous, dat het
Korhoen in onze streken werd ingevoerd voor de jacht. Volgens hem
is het Korhoen een Ruigpoothoen, dat in een kouder klimaat
voorkomt, hoog in de bergen ofwel in veel Noordelijkere streken.
Tot hier mijn verhaal.
Louis Verpraet
Heidestatiestraat 66 bus 7
2920 Kalmthout.
Tel.: 03 666 78 31
E-mail: versel@telenet.be
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Stuifmeel uit oude beerputten
onthult middeleeuwse maaltijd
Tussen 1100 en 1700 bestond het menu van de ‘Belgen’ vooral uit
graanproducten, met ook een aantal exotische elementen, zoals honing uit
Spanje en Indonesische kruidnagel. Dat blijkt uit een studie van onderzoeker
Koen Deforce van ons Instituut. Hij nam pollen onder de loep die
archeologen in Vlaamse beerputten hebben verzameld.

© Reinout Verbeke
Vaak voorkomende pollen types in middeleeuwse en na-middeleeuwse
beerputten: kervel (a), komkommerkruid (b), kruidnagel (c), longkruid (d),
gomrotsroos (e), een cluster van pollen van kervel (f). (Foto: KBIN)
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Schilderijen en geschreven bronnen kunnen een idee geven van wat
mensen vroeger aten, maar er gaat niks boven direct, fysiek bewijs.
Onderzoek van zaden en vruchten uit oude beerputten gebeurt al
geregeld, maar er is ook kleiner studiemateriaal. Paleobioloog Koen
Deforce bestudeerde pollen of stuifmeel uit menselijke uitwerpselen,
verzameld in eeuwenoude beerputten. De stalen komen van elf
verschillende vindplaatsen in Vlaanderen – onder meer Mechelen,
Aalst en Oudenaarde – en dateren van de 12de tot de 17de eeuw.
Pollen zelf stond bij de middeleeuwers wellicht nooit op het menu,
zoals bij de oorspronkelijke bewoners van Amerika wel het geval
was, maar kwam mee met het plantaardige voedsel. Stuifmeel blijft
ook na het verwelken van de bloemen achter op de plant. Pollen is
een taaie klant: de harde buitenwand passeert ongeschonden ons
spijsverteringskanaal en kan eeuwen later nog geïdentificeerd
worden.
Basismenu
Deforce stelde vast dat granen, net zoals vandaag, deel uitmaakten
van het basisvoedsel tijdens de middeleeuwen en de periode erna.
Ze werden onder meer verwerkt in brood, pap en bier. Die
bereidingen zijn wellicht ook verantwoordelijk voor de aanwezigheid
van grote hoeveelheden stuifmeel van typische akkeronkruiden zoals
korenbloem, bolderik en straalscherm in de onderzochte stalen.
Erwten en bonen waren ook deel van het basismenu. Deforce
identificeerde nog kervel – heel populair, biet/snijbiet en spinazie.
Boekweit werd volgens de beerputanalyses pas populair vanaf de
16de eeuw.
Spaanse honing
Opvallend is dat in de periode van 1100 tot 1700 ook heel vaak
bloemen en bloemknoppen werden gegeten: komkommerkruid,
kappertjes en ook kruidnagel, dat uit Indonesië via handel hierheen
kwam. Maar ook de bloemknoppen van vlier en brem werden
gepekeld en gegeten als een lokale variant van de mediterrane
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kappertjes. Suiker was in de middeleeuwen zeldzaam en ontzettend
duur. Daarom was honing de meest gebruikte zoetstof. Honing zit
vol pollen, die de bijen erin achterlieten. Daarom vond Deforce
zoveel stuifmeel van typische 'bijenplanten' zoals klimop, linde en
klaver in de uitwerpselen. In verschillende beerputten vond hij ook
pollen van mediterrane plantensoorten die door bijen worden
bestoven. Dat wijst erop dat honing uit het zuiden van Europa op
tafel stond.
Geneeskrachtig
Vanaf de middeleeuwen plantten mensen gevlekt longkruid in de
tuin als geneesmiddel tegen longziekten. Dat pollen vond Deforce
ook terug in de beerputten. Ook genadekruid werd gebruikt als
geneesmiddel. Het werd in grote hoeveelheden aangetroffen in een
16de-eeuwse beerput in Dendermonde. Hij vond ook sporen van
turf, een veelgebruikte brandstof tussen de 12de en de 15de eeuw,
die van heinde en ver werd aangevoerd. Middeleeuwers dekten met
de as hun beerput af om vieze geuren en vliegen te vermijden.
‘Pollen uit oude beerputten interpreteren is niet altijd makkelijk’,
zegt Koen Deforce. ‘Mensen gooiden van alles in het toilet:
keukenafval, dierlijke mest, textiel en mos – die laatste twee werden
als toiletpapier gebruikt – en daarop zijn ook altijd pollen aanwezig.’
Nog een smakelijk detail: Deforce vond in elke beerput ook eitjes van
twee darmparasieten, de zweepworm en de spoelworm, blijkbaar
vaak voorkomende infecties in die tijd.
De resultaten staan in het vaktijdschrift Quaternary International.
Categorieën: DO Aarde en Geschiedenis van het Leven ,
Wetenschappelijk Nieuws
Bron: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/6142
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Zeldzame nachtvlinders in de Noorderkempen
Tijdens de nachtvlindernachten werden heel wat gewone en verschillende
zeldzame soorten gezien. Een overzichtje van de meest interessante soorten

De zeer mooie Puntige zoomspanner Epione repandaria werd op drie
verschillende plaatsen in Essen-Kalmthout gezien.
Er werd slechts één waarneming van de Moerasmicro-uil Hypenodes
humidalis genoteerd en dat te Essen-Wildert op 27 augustus.
De Oranje bruinbandspanner Cidaria fulvata werd op Horendonk (2
juli) en in de tuin van Jos Jacobs (5 juli) waargenomen.
De Veelkleurige lichtmot Pempelia formosa werd slechts twee keer
opgemerkt in Essen-Kalmthout: op 23 juni in de Kalmthoutse Heide
en op 2 juli op Horendonk. Populierentandvlinder Gluphisia crenata
werd gezien op 12 juni in het Grenspark en op 2 juli in een tuin op
Horendonk.
Van de Bruine sikkeluil Laspeyria flexula kwam de enige waarneming
in de Noorderkempen uit de tuin van Jos Jacobs op 27 september.
De Kajatehoutspanner Pelurga comitata werd drie keer opgemerkt:
waarnemingen door Jos Jacobs (7 aug.), Frans Vorsselmans (12 aug.)
en op de Kalmthoutse heide (25 aug.).
De zeldzame Sneeuwbeer Spilosoma urticae werd in 2016 slechts
tweemaal waargenomen: op 12 juni op de Kalmthoutse heide, maar
dan was hij door Jos Jacobs reeds gezien op 6 juni.
Jos zag bij hem in de tuin nog verschillende zeldzame soorten: Zwart
weeskind Mormo maura, Witte-I-uil Mythimna l-album, (trekvlinder)
Katoen daguil Helicoverpa armigera, Zwarte-w-vlinder Macaria
wauaria en zelfs de Witte hermelijnvlinder Cerura erminea (vorige
waarneming in Essen-Kalmthout was in 2012). Het Zwart weeskind
werd ook door Dirk Vilijn opgemerkt onder een afdak.
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Tijdens de nachtvlindernacht
van 16 juli zat er een Buxusmot
Cydalima perspectalis op het
laken. Ook in het Grenspark
werd deze nieuwe micro
opgemerkt op 28 september.
Het is duidelijk dat deze micro,
die uitsluitend de buxus als
waardplant heeft,
zich na
enkele zachte winters in onze
streken heeft ingeburgerd.
Zeldzame soorten in het Grenspark:
In het Grenspark werden er door de groep “Mottenvangers” een hele
reeks zeldzame en zeer zeldzame soorten waargenomen. Het zijn
voor het overgrote deel soorten die gebonden zijn aan het typische
biotoop van de heide en dat is ook aan hun namen te merken zoals:
Heidelichtmot Pempelia palumbella, Heidepistoolmot Aristotelia
ericinella, Late heideuil Xestia agathina, Heidehaakbladroller Ancylis
uncella, Heidewitvlakvlinder Orgyia antiquoides, Gevlekte heispanner
Dyscia
fagaria,
Heidewitvleugeluil
Aporophyla
lueneburgensis (op 28 september zelfs 30 vlinders op licht),
Veenheide-uil Acronicta menyanthidis, Moeras-w-uil Lacanobia
splendens, Moerasgoudvenstertje Plusia putnami.
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© Frans Vorsselmans

Andere zeldzame soorten zijn o.a. Viervlakvlinder Lithosia quadra (1
wn), Zesstreepuil Xestia sexstrigata (1 wn), Grasbeertje Coscinia
cribraria, Grauwe borstel Dicallomera fascelina, Zustermot Monopis
monachella, Geblokte zomervlinder Thalera fimbrialis, Smaragdgroene zomervlinder Chlorissa viridata, Vijfvlekspaandermot
Hypatopa binotella, Schaaruil Hada plebeja, Dwarsbanddwergspanner
Eupithecia
subumbrata,
Grootvlekstippelmot
Yponomeuta plumbella en Gestreepte bremspanner Perconia
strigillaria.
De Grijze grasuil Mythimna pudorina, eveneens een zeldzame soort,
werd in 2016 ook in mooie aantallen genoteerd.
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De Egelskopboorder Globia sparganii werd drie maal in het
Grenspark gezien en één maal in Achterbroek, in de tuin van Frans
Vorsselmans.
Van het Klein muisbeertje Pelosia obtusa werd slechts één vlinder in
het Grenspark gezien tegenover 44 vlindertjes in 2014 - maar geen
enkel in 2015. Er was terug één waarneming van de
Moeraswalstrospanner Orthonama vittata. Deze soort werd voor de
eerste keer in 2014 gezien.
Frans Vorsselmans & Joris Pinseel

© Frans Vorsselmans
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Deze winter werd weerkundig geregistreerd als een gemiddelde normale
winter. December was een hele droge maand, maar in januari en februari
viel er dan weer redelijk veel neerslag, wat de droge december
compenseerde. Over het algemeen was het ook een zachte winter met hier
en daar een winterprik. Op gebied van vogels kunnen we zeggen dat het
een vrij rustige winter was, toch zeker voor wat de zangvogels betreft. Er
waren wel veel water- en weidevogels aanwezig zoals eenden, ganzen en
zwanen. Ook werden er enkele bijzonderheden opgemerkt. Dit alles kan je
lezen in onderstaand overzicht.

Opmerkelijk was de waarneming van een Kleine Zilverreiger
(Egretta garzetta) langs de Kleine Aa in Essen op 28 januari. Deze
soort is een vrij zeldzame gast in de regio. Grote Zilverreigers
(Egretta alba) waren weer zeer regelmatig en op diverse plaatsen in
de regio aanwezig. Af en toe werden solitaire Ooievaars (Ciconia
ciconia) waargenomen. Op 26 februari. vloog een groep van 65 exn.
over Wuustwezel.
Deze winter waren weer Kleine Zwanen (Cignus bewickii) aanwezig
in de streek. Tot eind febr. was er geregeld een groep aanwezig in de
Wezelse Heide met een max van 21 exn. Op 6 jan. vloog er een
Wilde Zwaan (Cignus cignus) over Wuustwezel. Vermoedelijk gaat
het om één van de vogels die in Meer overwinterden.
Toendrarietganzen (Anser serrirostris) pleisterden heel geregeld in
de regio. De meeste waarnemingen van groepen tot enkele
honderden exemplaren werden verricht in de Steertse Heide in de
Kalmthoutse Heide, in het weilandcomplex Maatjes/Wezelse Heide
en op enkele akkers in Essen-Hoek. Een vogel met kenmerken van
Taigarietgans (Anser fabalis) werd op 14 jan. waargenomen in de
Wezelse Heide. Er is echter nog geen bevestiging dat het zeker om
deze soort gaat. Deze soort werd in de jaren 80 wel eens in de regio
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waargenomen, maar is tegenwoordig een superzeldzame
verschijning. In dec. en jan. werden er af en toe 1 of 2 Kleine
Rietganzen (Anser brachyrhynchus) waargenomen in de Wezelse
Heide. Kolganzen (Anser albifrons) werden deze winter in grote
aantallen waargenomen. Meldingen kwamen van de Kalmthoutse
Heide, de Maatjes en Essen-Hoek. In januari en februari waren meer
dan 3000 exn. aanwezig in de Wezelse Heide. Op 4 febr. pleisterde
een Rotgans (Branta bernicla) in de Maatjes.
Smienten (Anas penopele) verbleven geregeld in de regio. Een
mooie groep van 176 exn. verbleef op 25 febr. op het Stappersven.
Wintertalingen (Anas crecca) verbleven ook dagelijks in de regio,
doch steeds in kleine aantallen gedurende deze winter. Kleine
groepjes Pijlstaarten (Anas acuta) werden ook geregeld gemeld, de
meesten zaten op het Stappersven, maar ook in de Maatjes
verbleven enkele exn. Tafeleenden (Aythya ferina) werden zoals
gebruikelijk enkel waargenomen op het Stappersven; het
wintermax. van deze soort bedroeg daar 45 exn. Brilduikers
(Bucephala clangula) verbleven zeer geregeld op verschillende
vennen van de Kalmthoutse Heide, met een voorkeur voor het
Stappersven en de Putse Moer.
Op 5 febr. vloog er reeds een Rode Wouw (Milvus milvus) over
Essen-Horendonk. Opmerkelijk waren de waarnemingen van een
Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) in de Maatjes op 19 dec. en 7
jan. Winterwaarnemingen van deze soort zijn zeldzaam in de streek.
Blauwe Kiekendieven (Circus cyaneus) werden geregeld
waargenomen in de regio, meestal in de heidegebieden of in de
Maatjes. Op 14 febr. vloog een Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus)
over de Kalmthoutse Heide. In dec. en jan. werd af en toe een
jagend Smelleken (Falco columbarius) waargenomen in de Maatjes.
Slechtvalk (Falco perigrinus) was bijna dagelijks aanwezig in de
regio, niet enkel in de natuurgebieden maar ook op enkele akkers in
Kalmthout werd deze soort waargenomen.
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In de Maatjes werden af en toe enkele kleine groepjes Patrijzen
(Perdix perdix) geobserveerd. Ook op enkele weilanden in EssenHorendonk werd een groepje waargenomen.
Eind febr. vlogen enkele groepen Kraanvogels (Grus grus) over de
regio. Zo trokken 70 exn. over Wuustwezel en een groepje van 7
exn. streek even neer in de Kalmthoutse Heide.
In febr. werden een aantal Goudplevieren (Pluvialis apricaria) op
doortrek waargenomen in de regio. Op 4 dec. werden 2 Bokjes
(Lymnocryptes minimus) opgemerkt langs de Kleine Aa in Kalmthout.
Op 23 febr. vlogen reeds 42 Grutto’s (Limosa limosa) over
Wuustwezel.
Het leuke Steenuiltje (Athene noctua) wordt gelukkig nog op diverse
plaatsen in het landbouwgebied gehoord of gezien. Ook
verschilende Ransuilen (Asio otus) werden opgemerkt. In de
Kalmthoutse Heide werd een roestplaats ontdekt van 9 exn. Op 2 en
20 jan. was telkens een Velduil (Asio flammeus) aanwezig in de
Kalmthoutse Heide.
Leuk waren de waarnemingen van enkele Middelste Bonte
Spechten (Dendrocoptes medius) in de bossen in de omgeving van
het Stappersven en de Boterbergen.
Een mooie wintergroep van zo’n 172 Veldleeuweriken (Alauda
arvensis) werd opgemerkt in de Wezelse Heide. In de Kalmthoutse
Heide en de Maatjes werden geregeld enkele Waterpiepers (Alauda
arvensis) opgemerkt bij drassige plaatsen.
Op 2 febr. vlogen er 6 Pestvogels (Bombycilla garrulus) over
Wuustwezel. Ondanks er in Nederland een kleine invasie aan de
gang was, bleef de soort zo goed als afwezig in Vlaanderen; op
enkele uitzonderingen na.
Zoals wel meer gebeurd de laatste jaren waren er ook deze winter
vrij geregeld waarnemingen van Roodborsttapuit (Saxicola
rubicola).
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Op 10 dec. was er nog een melding van een zeer late Bladkoning
(Phylloscopus inornatus) bij het Klein Schietveld.
In de heidegebieden van de regio overwinterden weer enkele
Klapeksters (Lanius excubitor).
Opmerkelijk was de waarneming van een Europese Kanarie (Serinus
serinus) die op 20 jan. aanwezig was in de omgeving van de Putse
Moer in de Kalmthoutse Heide. Op 25 febr. was ook een ex.
aanwezig in een tuin in Heide-Kalmthout. Er waren deze winter veel
waarnemingen van Kruisbekken (Loxia curvirostra). De meeste
meldingen kwamen van de Kalmthoutse Heide en het Groot
Schietveld. Ook Goudvink (Pyrrhula pyrrhula) werd heel wat
waargenomen. Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) bevestigt
zijn voorkomen van de laatste jaren in stijgende lijn en werd
veelvuldig waargenomen. Tot zover dit overzicht.
Alle waarnemingen zijn na te lezen
www.noorderkempen.waarnemingen.be

op

de

website

Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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