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Wat vliegt de tijd toch snel voorbij!
Wanneer je dit leest, staat de vakantieperiode weer voor de deur. De
merkwaardige lenteperiode van 2017 ligt achter de rug. Een lente
met een veel te zachte maand maart; een veel te koude en droge
maand april en een zeer droge mei met een aantal snikhete dagen. In
de weerstatistieken wordt de lente van 2017 als “warm en droog”
gecatalogeerd. Als we Frank Deboosere mogen geloven – en waarom
zouden we dat niet doen – komt deze lente bij de vijf warmste sinds
het begin van de weeropmetingen in ons land.
Met onderzoek en statistieken kan je veel ontdekken en/of bewijzen.
Zo kreeg ik onlangs volgend citaat te lezen:
“Een kind dat niets weet van de natuur, zorgt er
later ook niet voor”
Onderzoek toont aan dat kinderen die in hun jeugd weinig contact
hebben gehad met de natuur, ook minder geneigd zijn om er in de
toekomst goed voor te zorgen. Dat is zorgelijk omdat de natuur en
daarmee onze leefomgeving op langere termijn onder druk staat.
Laat ons hopen dat dit onderzoek niet voor alle Vlaamse kinderen
van toepassing is, want dan hebben we een groot probleem. Overal
staat “natuur” - in al haar verscheidenheid - onder druk.
Toch pakt de media pakt graag uit met de spectaculaire vooruitgang
van de “grote” dieren in Europa. Het is uiteraard schitterend om zien
dat wolf, lynx, bever en beer het almaar beter doen in de Europese
natuur. De even spectaculaire neerwaartse trend van onze akker- en
weidevogels komt daarentegen nauwelijks in de media.
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In een studie van onderzoeker Frederik Hendrickx van het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen wordt nog een
mindergekende trend belicht. Ik lees daarin dat “verstedelijking leidt
tot eenheidsworst bij insecten”. Steden zijn ‘hitte-eilanden’ en
houden door donkere materialen zoals asfalt en beton veel meer
warmte vast dan landelijke gebieden. Stedelijk gebied, waarin het
groen vaak erg versnipperd is, blijkt ook een doodlopende straat
voor keversoorten met korte vleugels. Die weinig mobiele kevers
slagen er bij de verstoring van hun biotoop niet in naar een verderop
gelegen grasperk te hoppen. In stedelijk Vlaanderen zijn er vandaag
bijna alleen nog kevers met lange vleugels. Steden selecteren dus
sterk voor specifieke kenmerken, zoals een sterk verbreidingsvermogen en een voorliefde voor warmte. Daardoor vind je overal in
stedelijk gebied dezelfde beperkte groep soorten, zelfs in een stuk
bos in de stad, terwijl je daar dezelfde rijke samenstelling verwacht
als in een bos op het platteland. Wat voor kevers geldt, gaat wellicht
ook op voor veel andere diergroepen en misschien ook voor planten.
En hier schuilt volgens mij een gevaar. Onze kinderen en
kleinkinderen groeien momenteel op met een zeer beperkte kennis
van de ons omringende natuur. Enkelen kennen misschien nog de
soorten die wel frequent voorkomen - wat ze dus nog wel
waarnemen in hun omgeving - maar missen de kennis van de
verdwenen soorten. Hoe gaan ze dan ooit interesse kunnen
opbouwen voor die verloren soorten? Of zie ik het te pessimistisch?
Natuurpuntleden die ouder zijn dan 40 jaar hebben hier in de
Noorderkempen nog een heel ander – natuurrijker - landschap
gekend dan de huidige jongere generatie.
Zou het te cru zijn om te stellen dat bovenstaand citaat misschien nu
al geldt voor een aantal van onze Belgische en Vlaamse politici en
ondernemers? De heisa rond de “afgekondigde betonstop”, het
afschieten van de “Boskaart”, uitspraken van een minister i.v.m.
“bio-landbouw”, het jarenlang aanslepen van de invoering van
“statiegeld op plastieken flessen en blikjes”, de verdere uitbouw van
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“agro-industrie” (massaal bouwen van “kippenkwekerijen” bv.) zijn
misschien al bewijzen van het citaat. Of zie ik het helemaal fout?
Daarom is het zo van belang dat we inzetten op onze jeugd. Kinderen
en jonge mensen proberen te betrekken bij o.a. de beheerwerken,
waarbij ze met ogen, oren en handen kunnen ervaren wat de natuur
ons kan bieden. Daarom is het zo belangrijk dat we inzetten op
doorgeven van onze kennis over fauna en flora in onze omgeving.
Daarom is het zo belangrijk om ‘naar buiten’ te trekken om kennis te
maken met onze natuurrijkdom … zeker tijdens de komende
vakantieperiode.
Geniet van natuur, landschap en omgeving in de streek waar je op
reis bent en probeer te achterhalen welke planten en dieren daar
nog voorkomen. Het maakt je vakantiebeleving zoveel rijker.
Een prettige vakantie toegewenst.
Joris Pinseel
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1 juli 2017

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken - maaien”
Parkeren Nolsebaan x Huybergsebaan
Afspraak aan Boswachtershuisje

Deze zomer vinden weer een paar kampen plaats in het
Boswachtershuisje. We gaan de tuin maaien zodat de kinderen
speelruimte hebben. Het maaien zorgt ook voor verschraling wat
goed is voor de zeldzame plantjes die in de tuin groeien. Ook rond
en binnen het huisje gaan we kleine onderhoudswerkjes doen.
Vorig jaar werd in het bos rond het Boshuisje de exoot Pontische
rododendron aangepakt. Indien tijd en bij voldoende volk gaan we
de nieuwe opgeschoten scheuten terug aanpakken.
Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)

9 juli 2017

13u00

workshop

einde
17u30

’t Park Zomert - Werelddorp
“Insectenhuisjes”
Terreinen Oude Pastorij
Essendonk, Essen-Centrum

’t Park Zomert wil proberen zoveel mogelijk deelnemers naar de
terreinen van de Oude Pastorij te lokken met allerlei activiteiten. Zo
wordt een Werelddorp opgebouwd met aandacht voor projecten in
de Derde Wereld. Aandacht voor natuur en milieu vind je terug in de
infostand van Natuurpunt Noorderkempen waar jong en oud een
insectenhuisje kan knutselen. Breng kennissen en vrienden mee en
geniet van de gezellige sfeer in het park.
Wil je meewerken aan deze infostand, kan je contact opnemen met:
Info: Sonja Gabriëls (gabriels.sonja@telenet.be)
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9 juli 2017

12u00

Natuurtocht

Einde
±17u00

Kalmthoutse Heide
“Op zoek naar krekels en
sprinkhanen”
Parking Zuid,
Verbindingsstraat, Kalmthout

Het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide prijkt op de grens met
Nederland als één van de grootste natuurgebieden in Vlaanderen. In
de voorbije jaren leverde inventarisatie van het gebied een totaal
van 25 soorten Sprinkhanen en Krekels in het gebied op. De
sprinkhanenfauna reflecteert de variatie aan habitats: zo hebben de
Veenmol, Veldkrekel, Greppelsprinkhaan en Kustsprinkhaan hier een
populatie. Snortikker, Zanddoorntje en Heidesabelsprinkhaan zijn in
grote aantallen aanwezig. Verder werden andere soorten, zoals de
Blauwvleugelsprinkhaan, nog niet aangetroffen in het Grenspark,
ondanks waarnemingen in de directe omgeving. Momenteel worden
Sprinkhanen en Krekels echter niet meer geïnventariseerd in het
Grenspark.
Samen met Bert en Ruben, de twee vrijwilligers die de sprinkhanen
voorheen inventariseerden, gaan we op zoek naar de typische
sprinkhanensoorten van de Kalmthoutse Heide. Hiernaast is deze
excursie ook bedoeld om opvolging te zoeken voor de inventarisatie
van Sprinkhanen en Krekels in het Grenspark.
Ben je geïnteresseerd om als vrijwilliger insecten te zoeken in het
Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide? Kom dan zeker mee!
In geval van zeer slecht weer wordt de excursie afgelast, gelieve bij
twijfel contact op te nemen.
Meebrengen: Aangepaste kledij en schoeisel, loep, rugzak met
drank
Info: Bert & Ruben Foquet (Bert.saltabel@gmail.com of 0499/72 27 60)
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12 juli 2017

19u00

Beheerwerken

Einde
±21u00

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

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

14 juli 2017

22u30

Determinatieavond

Einde
±2u00

29ste 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)

30 juli 2017

10u00

Infostand

einde
17u00

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

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

5 augustus 2017
6 augustus 2017

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

5 augustus 2017

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

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

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

12 augustus 2017

10u00

Beheerwerken

Einde
±12u00

Nolse Duinen
“Proppenraapdag”
Wortelpad (langs Verbindingsstraat)
Kalmthout

Dennenappels oftewel dennenproppen.
Je kan er veel mee doen: in een bloemstuk verwerken of als een
sierstuk gebruiken of nog gewoon als aanmaakblokje voor de kachel.
In de Nolse Duinen zijn na de beheerwerken van vorig jaar veel van
die proppen blijven liggen.
Omdat de Zeedenproppen verwijdert moeten worden uit de duinen,
wordt een “Proppenraapdag” georganiseerd.
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Iedereen die wil, kan proppen komen rapen in de Nolse Duinen.
Breng daarom maar een grote tas of zak mee.
Afspraak in het Wortelpad aan de bank - waar die grote hoop zand
ligt. Het Wortelpad is te bereiken met de fiets of te voet via de
Verbindingsstraat of via de zandweg langs het Stappersven.
Info: Jos Jacobs (tel. 03 667 42 29)

16 augustus 2017
Beheerwerken

19u00

Stappersven - Nolse Duinen
“AVOND-Beheerwerken”

Parking “De Ster”
Einde Verbindingsstraat x Kastanjedreef,
±21u00 Kalmthout

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

19 augustus 2017

22u30

Determinatieavond

Einde
±2u00

30ste Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Huize Fret - Schepers
Schelpheuvelstraat 68, Essen-Heikant

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)
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2 september 2017

9u00

Beheerwerken

einde
15u30

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

Met de hulp van de geo-cachers, tijdens hun jaarlijkse “cito-event”,
werken we in een stukje uniek vochtig heidegebied. We gaan verder
met het openstellen van het dopheide-biotoop door het verwijderen
van opschiet grove den. We gaan ook plaggen om verjonging van
dophei te krijgen waar het zeldzaam dagvlindertje ‘het
heideblauwtje’ van gaat profiteren. Zoals altijd is er voor ’s middags
warme soep voorzien. Gelieve de conservator te verwittigen van uw
komst.
@ Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)

10 september 2017

11u00

Infostand

einde
16u00

Verenigingenmarkt
50 jaar Cultuurraad
“Knutselnamiddag”
Terreinen Oude Pastorij
Essendonk, Essen-Centrum

De viering rond 50 jaar Essense Cultuurraad vindt plaats op de
terreinen van de Oude Pastorij. De deelnemende verenigingen
proberen zoveel mogelijk personen te interesseren voor hun
werking. Aandacht voor natuur en milieu vind je terug in de
infostand van Natuurpunt Noorderkempen waar jong en oud een
knutselwerkje kan maken. Breng kennissen en vrienden mee en
geniet van de gezellige sfeer in het park.
Wil je meewerken aan deze infostand, kan je contact opnemen met:
Info: Sonja Gabriëls (gabriels.sonja@telenet.be)

De Korhaan nr. 3 / juli 2017

Pagina 10

16 september 2017

9u00

Beheerwerken

einde
12u30

Spijkerbroekje
“Beheerwerken”
Parking Spijkerbroekje
Spijker, Essen

Dit kleine reservaat heeft ook in het najaar nood aan een beetje
beheer. Gelieve de conservator te verwittigen van uw komst.
@ Info: Wim De Bock (wim.debock@telenet.be)

30 september 2017

9u00

Beheerwerken

einde
12u00

Lisseven
“Beheerwerken”
Parkeren langs Lissevenstraat
Kalmthout-Nieuwmoer

Dit kleine reservaat heeft ook in het najaar nood aan een beetje
beheer. Gelieve de conservator te verwittigen van uw komst.
@ Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)

1 oktober 2017

10u00

Natuurwandeling

Einde
±13u00

Natuur in de buurt
“Korstmossen 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
soorten die we kunnen aantreffen op bomen, stenen muurtjes en
oude grafzerken op begraafplaats van Essen-Centrum. Aan U om te
komen meegenieten. Enige voorkennis is niet vereist maar een loep
is onmisbaar.
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Meebrengen: loep, eventueel veldgids ‘Korstmossen”.
Graag op voorhand inschrijven … ten laatste op 29 sept. 2017.
Info: Joris Pinseel (03/667 57 97)
Gids: Dries Van den Broek (medewerker Plantentuin Meise)

7 oktober 2017

7u30

Vogelstudie

einde
16u00

Kalmthoutse Heide
“EuroBirdWatch”
Trektelpost Muggepiske
Verbindingsstraat, Kalmthout

Overal in Europa zijn vogelliefhebbers actief op zoek naar
overtrekkende vogels op honderden trektelposten. Vanop onze
trektelpost speuren we de lucht af op zoek naar … .
Meebrengen: verrekijker, lunchpakket en voldoende drank.
Aangepaste kledij. Een klein stoeltje kan nuttig zijn.
@ Info: Herman Jacobs (herman.jacobs@telenet.be)

7 oktober 2017
Beheerwerken

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”

Parking “De Ster”
Einde Verbindingsstraat x Kastanjedreef
±15u30 Kalmthout

De beheerwerken in het gebied worden verdergezet. Zoals altijd is er
voor ’s middags warme soep voorzien. Gelieve de conservator te
verwittigen van uw komst.
Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)
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8 oktober 2017

11u00

Infostand

Einde
±16u00

Infostand
“Smullen van eigen streek”
NEC "De Vroente"
Putsesteenweg 129, Kalmthout

Talrijke hoeveproducenten uit de streek stellen hun eigen producten
voor op een echte streek- en hoeveproductenmarkt aan De Vroente.
Verschillende organisaties vertellen je alles over hun lokale aanbod,
waardoor je nog meer kan “smullen” van de streek in en rond het
Grenspark. Ook Natuurpunt Noorderkempen en Nareka heten de
bezoekers welkom op dit evenement. Trommel vrienden en
kennissen op en kom langs.
Wil je meewerken aan deze infostand, kan je contact opnemen met:
Info: Sonja Gabriëls (gabriels.sonja@telenet.be)

12 oktober 2017

20u00

Week van het Bos
Voordracht i.s.m.

einde
22u30

“Weetjes en verhalen
over paddenstoelen”
Projectiezaal “De Vroente”
Putsesteenweg 129, Kalmthout

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

22 oktober 2017
Week van het Bos
Info-moment

Het Boshuisje
“Opendeurdag”

14u00
15u00 Afspraak in het Boshuisje
16u00 Kalmthout

Info en gids: René Peeters (rp.topokaarten@skynet.be)
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Paddenstoelencursus voor gevorderden
Na een sabbatjaar organiseren we 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. Er zijn nog enkele plekken vrij.
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

30 september 2017

14u00

14 oktober 2017

14u00

21 oktober 2017

14u00

Nolse Duinen
Parking Noord, Verbindingsstraat
Kalmthout
Domein De Markgraaf
Kastanjedreef 59, Kalmthout
Horendonkse Bossen / Scham
Kerk Horendonk, Dreveneind,
Essen
De Greef (Ferrarisbos)
Turfvaartlaan X Het Ziel
Kalmthout

Inschrijven en meer info over deze cursus:
Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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Het mereljong
Door de versnippering van mijn woongebied komen er steeds meer
vogels in mijn bostuin en dankzij de CVN-cursus Natuurgids die ik in
2007-2008 volgde kan ik ze beter en sneller ontdekken en
determineren.
De vogelwezentjes ontdekten al gauw dat mijn hondje en ikzelf
optreden als beschermers en dus geen gevaar betekenen. Al snel
werd dit stukje natuur een vogelparadijs met een drukte van jewelste
met steeds meer nestende vogeltjes van diverse pluimage. Het werd
een verrukkelijk opbouwende cirkel want generatie na generatie
wordt de band tussen de verschillende vogels en mezelf steeds
hechter, tot het op heden een soort van communicatie is geworden
die ik in feite aan geen enkel menselijk wezen nog kan ‘verkopen’ …
ze bekijken me een beetje met een weemoedige blik alsof ik van het
lotje getikt ben. U weze dus gewaarschuwd: verder lezen kan de
geestelijke gezondheid enigszins schaden en de fantasie op hol
brengen!
Enkele weken geleden zat ik aan de achterkant van mijn huisje, op de
vlonder vlakbij de slaapkamer toen merel Lowietje (herkenbaar
omdat hij zijn zang afsluit met zijn eigen naam…) me kwam gedag
zeggen en een hele serenade gaf op een houtpaaltje. Ik sprak
zachtjes met hem wat hem natuurlijk stimuleerde om steeds hogere
en luidere noten te kiezen tijdens zijn prachtig gezang. Tot nu zullen
alle wetenschappelijk gestoelde lezers nog steeds goedkeurend het
hoofd knikken: dit soort gedrag strookt met hun kijk op territorium
afbakening.
Lowietje kwam al ‘babbelend’ steeds dichter en begon me met een
scheef kopje aan te kijken terwijl hij prevelende tik-geluidjes
produceerde. Hij vloog in een kleine nis aan de buitenmuur en
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trippelde ‘mompelend’ rond alsof hij me wilde vragen of dit een goed
plekje was voor zijn volgend broedsel. Het was érg dichtbij en ik was
dan ook verbaasd op te merken dat Moeke Merel de keuze van haar
eega vertrouwde en was gaan broeden op het vrij slordig gebouwde
nest. Groot was mijn vreugde toen ik na korte tijd enkele gele
vogelbekjes zag piepen. Ik liet hen met rust en ging maar eens héél af
en toe kijken. De ouders kenden me én vertrouwen me maar ik vond
het niet nodig al te veel misbruik te maken van dit ontroerende
vertrouwen.
Op een dag ging ik met buurvrouw/vriendin toch een kijkje nemen en
zag ik dat één van de jonge merels heel stoer op de rand van het nest
zat.
“Ze gaan uitvliegen”, vertelde ik verheugd, “dit gedrag herken ik …
dit jonge mereltje is de voorloper, de eerste die het nest gaat
verlaten en dan volgen de andere ook. Wat nu volgt is een héél
kwetsbare periode want de jong moeten nog gevoed worden door
de ouders en kunnen zich nu enkel nog verschuilen in de struiken”.
Het stormachtige weer van de laatste dagen had voor- en nadelen.
Het kleine grut zou bescherming vinden onder het struikgewas van
de aanpalende coniferen en de regen en wind maakte dat er minder
predators op zoek zouden gaan naar prooi.
Gisteren hoorde ik dat de jonge merels waren uitgevlogen…
Het ouderpaar leek erg nerveus rond te trippelen en ik hoorde de
kuikens sjilpend bedelen om voedsel.
‘Niet te luid jongens’, dacht ik bij mezelf terwijl ik de was sorteerde in
de garage, ‘dat is niet zo veilig!’ Terwijl ik nog snel m’n klusjes
afwerkte bedacht ik verder dat het wel gek was dat ik deze geluiden
zo dicht bij hoorde….
Een onrust maakte zich van me meester en terwijl ik de veters van
mijn stapschoenen aanreeg, klaar om op bezoek te gaan bij vrienden
in Heide, begon ik de situatie verder te evalueren.
De ouders waren wel héél nerveus en de roep van het jong klonk
angstig, alsof het in gevaar was.
De Korhaan nr. 3 / juli 2017

Pagina 16

Plots kreeg ik een helder ogenblik!
Het nest was gebouwd op een uitstekende balk die steunde op een
uitneembaar geheime wand. Ik noem het al grappend altijd ‘mijn
geheime gang’ want het is een smalle spatie tussen het originele huis
en de later aangebouwde garage. Dit kleine, onzichtbare gangetje is
enkel bereikbaar door het houten paneel weg te nemen. ‘Stel je voor
dat één van de jonge merels de duik uit het nest naar de verkeerde
kant heeft genomen?’, bedacht ik met toenemend afgrijzen, ‘dan zit
het arme kleintje natuurlijk opgesloten in die tussenruimte, zonder
mogelijkheid om te ontsnappen en kunnen de ouders het ook niet
voederen.’
Ik keek op mijn horloge… het was eigenlijk tijd om te vertrekken.
Toch snelde ik naar de achterkant van het huis, waar het ouderpaar
me nauwlettend in de gaten hield, alsof ze beseften dat ik hulp zou
bieden. Ik haalde het overbodig geworden nest weg en koppelde de
valse schutting voorzichtig los. Het paneel kwam godzijdank
makkelijk mee en ik zette het een eindje verder weg zodat de
tussengang nu vrij te betreden was.
Vorsend wierp ik een blik in de halfduistere ruimte en … ja hoor,
helemaal op het uiteinde, onder een klein krukje bij de roetschuif van
mijn haard, zag ik het doodsbenauwde jong zitten.
Ik keek naar het ouderpaar en liet het aan hen over… ze zouden het
jong nu wel naar buiten kunnen lokken en leiden naar de veiligheid
van het struikgewas, vlakbij.
Ik snelde met mijn jas aan naar de auto en reed met een gelukzalig
licht hart naar m’n afspraak en alweer voelde ik me toch weer, een
heel klein beetje, een echte Bosfee.
Carine
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Korstmos in Wonderland
of hoe dichter men keek hoe groter het leek …
Begin maart onderwierpen we Essense korstmossen aan een grondig
onderzoek. Echt ver zijn we daarbij niet geraakt want korstmossen
blijken alom tegenwoordig in Essen-Centrum. Vooral een oud
muurtje aan een voortuin in de Burgemeester Kenisstraat bleek een
grote pleisterplek voor korstmossen in wel zeker twintig soorten. De
dame zelf kwam mee een kijkje nemen en verbaasde zich over zoveel
rijkdom op haar wat verwaarloosde tuinmuurtje. We moedigden
haar gezamenlijk aan het muurtje zeker niet te onderhouden om de
prachtige exemplaren die er huizen niet te verstoren.

© Liesbeth Baeteman
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Gewapend met een loep, liefst met lampje, ontdekten we in ieder
korstmos een sprookjeswereld waarin je in gedachten rond kan
dwalen. We begrepen plots de IJslanders, die de bouw van een
snelweg door elfengebied lieten stilleggen om elfen, die er wonen,
de tijd te geven om te verhuizen en we wisten meteen waar de
ontwerpers van het park Efteling hun mosterd haalden.
Wat het allemaal nog meer de moeite waard maakte, was de
deskundige begeleiding van Dries Van den Broeck, als
korstmosspecialist verbonden aan de Plantentuin van Meise. Hij
zorgde voor de wetenschappelijke benadering bij al dit moois.
Korstmossen zijn een symbiose of samengaan van een schimmel en
een wier. Ze leven op hout of gesteente. Het wier levert door
fotosynthese de nodige suikers (suikeralcoholen) aan de schimmel,
die op zijn beurt de alg verwent met water, zuren voor
mineraalopname en beschutting tegen regen, wind en al te veel zon.
De alg bevindt zich in het midden en is letterlijk omgeven door de
schimmel, die het uiterlijk bepaalt. De beide partners zijn vaak
onafscheidelijk.
Korstmossen determineren kan vaak aan de hand van de
groeilocatie, zuur of eerder basisch, en door hun uiterlijke
kenmerken zoals poedervormig of eerder geleiachtig, geschubd of
met een baardachtige opbouw, … en een goede sleutel.
Korstmossen hebben, zoals hun prachtige micro-uiterlijk al doet
vermoeden, sprookjesachtige namen. Valse Citroenkorst,
Steenglimschoteltje, Stoeprandvingermos en Berijpte Kroontjeskorst;
ze lijken zo gestolen uit Lewis Carroll’s Alice in Wonderland.
“Korstmos in Wonderland”, zeker voor herhaling vatbaar.
Wie door het korstmosvirus gebeten is, kan zijn ontdekkingen verder
zetten op de eerste beschermde korstmossenhotspot in België: De
Abdij van Park te Heverlee. Of dichter bij huis deelnemen aan de
volgende korstmoswandeling van Natuurpunt Noorderkempen.
Liesbeth Baeteman
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Verslag werkdag 4 februari
De dag was begonnen als een mooie frisse winterdag. Er stond dan
ook een kil windje pal op de neus toen ik mij langs de
Verbindingsstraat richting Parking Noord repte. Zoals gewoonlijk
weer net iets te laat vertrokken. We hadden afgesproken net
voorbij de zone waar eerder het grootschalig duinherstel heeft
plaatsgevonden. Het was de bedoeling om de taluds langs de
Verbindingsstraat verder vrij te maken van opslag. Door het
vrijmaken van deze taluds wordt een beter biotoop voor de
“slangen” gecreëerd. Zonnige plekjes om op te warmen en toch nog
voldoende schuilplekken. Het gedeelte achter de taluds zal in een
volgende fase van het Life- project onder handen worden genomen
door de aannemer. Om te vermijden dat de nu al interessante taluds
door het inzetten van grof geschut zouden worden beschadigd
steken we daar wat bloed, zweet en tranen in. Deze noeste
handenarbeid zal altijd z’n plaats blijven behouden in het
natuurbeheer naast de grote machines. Dat is namelijk het verschil
tussen maatwerk en meters maken .
De opkomst was op het eerst gezicht wat aan de magere kant. Maar
vanaf parking Noord was er nog wat volk onderweg – uiteindelijk
zouden we toch met een tiental werklustigen zijn (zelfs iemand van
de Hyla-werkgroep uit Bekkevoort) - maar die waren te laat om de
Houtsnip te spotten die Igor had opgestoten. Mooie waarneming
toch maar weer.
Na een aarzelende start, vlogen we d’r weer - naar aloude gewoonte
- stevig in. De jonge dennen gingen vlot tegen de grond - werden
“onttakt” en centraal in het gebied gestockeerd. Op een later tijdstip
zullen die gehakseld worden. De jassen en dikke truien waren algauw
toch weer te warm gebleken. Je mag dan letterlijk over extra
paardenkracht beschikken, zelf laat je toch ook wat zweet en voel je
spieren trekken waarvan je eerder het bestaan niet had vermoed.
Maar geen erg, dat duurt maar een week en we zijn weer de oude.
Alles voor het hoger doel toch.
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En een lekker kommeke soep tijdens de middag doet ook veel goed.
Twee ook, misschien 3, maar vier, dan haak ik toch af Jos (hoe goed
je als marktkramer ook zou zijn). Het kost altijd wat meer moeite om
in de namiddag weer in gang te schieten, maar er werd toch nog
duchtig gekapt, gezaagd en gesleept. Spijtig dat aan het eind van de
werkdag we toch nog getrakteerd werden op regen. Dat hadden we
echt niet verdiend. Aan de andere kan gaf die onderkoelde regen
aan een stevige werkdag toch weer een heroïsch tintje – we mogen
toch wat milder in onze evaluatie zijn toch! We konden weer met
grote voldoening naar huis, voor het vele gedane werk, de leuke
sfeer, de af en toe mooie waarneming, de dingen die je bijleert over
natuurbeheer en alles wat groeit en bloeit. Weinig reden om de
volgend keren verstek te laten.
Luc Jordaens

© Igor Vandamme
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1950 - 1970
Vogels van de Kalmthoutse Heide
Als we in de broedtijd in de Nol kwamen, vlogen daar meer dan 50
Zwarte Sternen rond boven hun broedplaatsen. Hun nesten
bestonden uit half rotte plantenresten. Ik hoorde hun vriendelijke
roep zo gaarne. In een moerassig perceel, gelegen tussen de
Hazenduinen en de afvoergracht van de Putse Moer naar het
Stappersven, was er een kleinere kolonie van minder dan tien
nesten. In 1970 heb ik de laatste vier nesten gezien in het zuidelijke
deel van de Drielingen. Er zijn echter geen eieren meer in gekomen.
Toen “Jane de valk” (Adriaan Konings) nog in het boswachtershuis
van de familie Carlier woonde, gingen wij er wel eens buurten en hij
vertelde, dat er ooit in de Nol, tijdens het broedseizoen, een invasie
was van Blauwe reigers. Hij ging dichterbij poolshoogte nemen en
zag, dat het ven gereduceerd was tot een kleine plas, die vol zat met
paling. De jonge reigertjes in het Reigersbos van Berendrecht zullen
nog al gesmuld hebben. Deze palingen zullen de Sargassozee niet
meer terug gezien hebben. Palingen kunnen zich ook verplaatsen
door vochtige weilanden. Dit alles gebeurde voor 1960. Hij heeft ons
toen ook een nestje getoond, dat een Steenuiltje gemaakt had in een
verlaten konijnenpijp.
Bij lage waterstand loopt er in het Stappersven een dijkje, dat het
gebied in twee ongelijke delen verdeelt. Het grootste deel, in de
richting van het Sluiske, noemden wij toen de “Grote Stapper” en het
kleinste deel nabij de Verbindingsweg gaven we de naam “Kleine
Stapper”. Hier vonden we op buntpollen een broedkolonie van vijf
Grutto’s. Er was één nest met zeven eieren, vermoedelijk van twee
vrouwtjes.
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In een terreintje nabij de Hazenduinen en de eerder genoemde
kleine kolonie van Zwarte Sternen, broedden regelmatig Kievit,
Tureluur en Grutto. Eénmaal vonden we een Gruttonest met één
Kievitsei en drie Grutto-eieren. De Grutto broedde alles uit.
Waarschijnlijk was de Kievit begonnen en heeft de Grutto het nest
ingepalmd. Mijn laatste Gruttonest vond ik in een dal tussen de
Hazen- en de Wilgenduinen. Het dal was vol gegroeid met
Beenbreek. Midden erin lag het nest met vier prachtige eieren. Acht
dagen later waren de eieren verdwenen. Oorzaak onbekend.
Louis Verpraet

© Glenn Vermeersch – 29 mei 2009
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Bijen
Hebt ge ook wel eens het gevoel dat ge te veel met de ogen dicht
door de wereld wandelt? Op een gelukkig ogenblik gaan uw ogen
open voor iets en dan blijkt dat iets plots overal om u heen vrijwel
onopgemerkt aanwezig te zijn geweest.
Neem nu bijen.
´Honingzoete verhalen´ gebracht door Joeri Cortens van Natuurpunt
opende mijn ogen voor ze. Joris en de Minaraad van Essen hadden
een lezing georganiseerd en ik, meer aangetrokken door de honing
dan door de bijen, was present. Het begon al goed, nog voor het
begin. Waaraan ge een imker herkent zou ik niet kunnen uitleggen
maar volgens mij zat de zaal vol met imkers. Ikzelf zat naast een mij
onbekende Roosendaalse vijftiger. Dus vraag ik met weinig risico op
een nee: “Imker?”. “Nee”, schudt hij. En jij?” Ik: “Ook niet.” “Hoe
kom je dan hier?” vraagt hij verwonderd. “Natuurpunt” zeg ik.
“Natuurpunt, wat is dat?” vraagt hij. Daar ging weer één van mijn
zekerheden. Even een stilte. We waren blijkbaar allebei mensen van
weinig woorden; hij was allicht Brabander, in elk geval geen echte
Hollander. ”Ik wás imker”, zegt hij. “En nu imker-af.” vul ik nogal
logisch aan. Hij bekijkt me betekenisvol en zegt niets maar haalt met
een breed gebaar een van die smartphones van tegenwoordig boven,
klikt een paar keer en daar verschijnt op het schermpje een man met
superdik hoofd. “Wie is dat?”, vraag ik. “Dat ben ik”, zegt hij en
geniet van mijn onbegrip. “En het werd steeds erger. Vandaar!”.
Toen pas ging het me dagen.
Heel, heel lang geleden ben ik ooit eens van de kleuterschool
thuisgekomen met een vinger zó dik dat ik er mijn hart hoorde in
kloppen. Ik hoor mijn ouders nog discussiëren over of een hommel
dan wel een bij de dader was. De discussie baatte niet veel; enkel
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een angel weghalen en wat azijn op de rooie plek hielp. Later, nog
datzelfde jaar, deed in de hele familie en in minstens het halve dorp
een verhaal vol medeleven de ronde over een achtertante die door
een bij in haar tong gestoken was. In de venijnige tong in haar grote
mond nog wel! En eens - maar toen was het al 1946 - heb ik ploeg en
ossenspan in de steek gelaten en ben weggevlucht van de laatste
snee langs de gracht voor een zwerm woestzoemende beesten uit.
Met wat vertraging kwamen de ossen de gekantelde ploeg achter
hen aanslepend achter me aangerend. Ze zagen eruit als de
Roosendaler op zijn selfie. Om te ontzwellen hebben ze een week
lang niet hoeven werken. Toegegeven, bij nader inzien bleek het
uitgereden nest een wespennest. En ja, ik heb wel eens op het werk
hier in Essen een werknemer van net over de grens ervan verdacht
misbruik te maken van zijn allergie voor bijensteken. En ja ik heb
iemand van Nieuwmoer gekend die met de dood in het hart imken
opgaf vanwege een erger wordende allergie. En ja, veertien jaar
geleden en tien jaar geleden nog eens is een bijenhouder in mijn tuin
aaneengeklitte zwermen wezen ophalen. Dus heb ik nu en dan in
mijn leven wel eens bijen gezien.
Maar sedert die honingzoete verhalen duiken ze nu plots overal op.
Op de radio, op TV, in de krant, in tijdschriften en in de
onverwachtste rubrieken en programma´s.
Zo las ik pas nog een artikeltje over robotica. Het ging over een
Japans scheikundige die op zoek naar betere geleiders jaren geleden
op een veelbelovend geleiachtig materiaal gestoten was. Spijtig
genoeg had het de verdere testen niet overleefd omdat het lichtjes
kleverig was. Er restte enkel nog een potje vol van in de archiefkast.
Recent zag de onderzoeker een documentaire over het uitsterven
van honingbijen. Hij was onder de indruk van hoe de stuifmeelkorrels
tussen de haren van de beestjes bleven zitten en dan weer loslieten.
Toen gingen zijn ogen open. Japanner zijnde - begrijpe Japanners wie
kan - smeerde hij wat gel op een vlieg, zag hoe stuifmeelkorrels
tijdelijk aan de op kersenbloesems rondwandelende vlieg bleven
kleven en er bij een landing wat verder weer afvielen.
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Nu brengt hij het gel aan op minidrones. Als de namaakbijen de taak
van bijen overnemen kunnen de echte bijen terug naar de natuur
besluit de kennelijk natuurvriendelijke schrijver van het artikeltje.
De toekomst van de mensheid lijkt dus verzekerd, maar de tijd lijkt
me wel te dringen. Vooreerst moet er tegen de tijd dat de uitvinding
op punt staat nog wel natuur over zijn natuurlijk. Vervolgens loop ik
nu wel overal tegen bijen aan, maar het zijn reeds virtuele bijen zeg
maar. Op de fruitbloesems in mijn boomgaard was het met de echte
bijen dit jaar in elk geval pover gesteld.
Koen Verschoore

“Het belang van diverse levensvormen stopt niet
aan de grenzen van natuur- en bosgebieden. De
tijdgeest rijpt voor meer beleid rond natuur in de
stad,
op
industrieterrein,
ecologische
intensivering
van
landschappen
waarin
we
hoogproductieve landbouw willen bedrijven.”
“Het is uitkijken naar actie van de Vlaamse
ministers om samen gepast en urgent beleid te
ontwikkelen tegen de verdere afbraak van het
leven op onze planeet binnen en buiten bossen.”
Professor Hans Van Dyck noemt het beestje bij de naam in een
opiniestuk in De Standaard (betalend artikel).
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Paasverlof
Waar bent U naartoe gereisd tijdens het Paasverlof?
Zoals zovelen naar warmere streken?
Wel, ik ben naar de “Costa del Mijneneigenhof” geweest. Daar kan
voor mij geen enkele andere reis tegenop! Wat er daar te beleven is?
Héél veel.
Elke morgen staat “mijn” merel te wachten, een vrouwtje volgt later.
Als de voederplaats gevuld is komen ook de musjes en de meesjes in
actie, die waren al in de bomen bij de buren aan het wachten. Ook
het roodborstje is paraat, en rond dezelfde tijd is daar mijn
gekwetste houtduif, van zijn rechter poot blijft maar een stomp over.
Toen het pas gebeurd was, vond hij in mijn tuin nog enkele restjes op
de grond van de andere vogels, en sindsdien is hij dagelijks op post.
Af en toe komen een tweede houtduif en twee tortels eens
polshoogte nemen, en – ja – af en toe ook die zwarte kraaien die we
nu overal zien, prachtige vogels, maar minder geliefd door hun aantal
en het afschrikken van de kleinere vogels. Ze zijn heel voorzichtig, bij
het minste onraad zijn ze weg. De drinkbak die altijd klaar staat valt
ook in de smaak, erin baden heb ik dit voorjaar nog niet gezien.
En dit jaar is Pasen hier in Essen toch af en toe zonnig. Deze
Paasmorgen zag ik een musje in het lekkere zonneke zich zorgvuldig
opmaken, vlerkje per vlerkje werden open gespreid
en
“gefatsoeneerd”, rustig, ontspannen, zonder haast. Daar wordt ge
zelf rustig van.
Rond de bloemen, en de verschillende “bijenhotels” bruist het ook
van leven, tientallen bijtjes bezoeken de bloemen en onderzoeken
alle mogelijke gaatjes in de hotels en aanwezige houten balken, tot
ze er één vinden dat naar hun zin is, daar kruipen ze dan in om alles
mooi in orde te maken. Een dag later zijn al verschillende ”hollekes”
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zorgvuldig toegedekt. En nadien verkennen ijverige mieren wat er
allemaal te vinden is in de nog open gaatjes.
.

In een hoek tracht de kerstboom van vorig jaar toch nog te
overleven, ondanks dat zijn wortels veel te kort werden verwijderd.
Hij krijgt elke dag extra veel water, ik hoop dat hij het haalt…
Binnen heb ik – zoals in vele huizen denk ik – af en toe een bedrijvige
mier gezien, waarschijnlijk om polshoogte te nemen of er iets
interessants te vinden is. Ik dacht van niet, en veronderstelde dat ze
wel terug weg zouden blijven… tot ik de pot honing nam die in een
kast staat, meters van tuin of straat, 3 schabben hoog en gesloten
met een schroefdeksel. Gevonden! Daar zaten er al een paar in te
smullen of een voorraad op te doen. De honingpot heb ik dan maar
op een andere plaats, in een andere kamer en hoger, weggezet.
Dus voor mij waren er geen files, overvolle treinen en lange
wachttijden of zenuwachtig getrappel op de vlieghavens. Neen, zalig
genieten van wat er in mijn eigen tuintje te zien was, gewoon
genieten van … de natuur hier. Eigenlijk niets bijzonders, maar toch…
Veerle Snoeck.
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Stinkzwamaaskever, schoonheid in ontbinding
Op lentewandeling door de loofbossen met vooral beukenbomen
tussen Neuville en Cerfontaine en Senzeille vinden we een dode vos
in verregaande staat van ontbinding. Op het kadaver foerageren
enkele paren Stinkzwamaaskevers. Zeker 15 centimeter grote mat
zwarte kevers met een roestbruin-oranje halsschild. Het zijn er
minstens twintig. Eerst maar geen foto’s gemaakt, maar toen de
bewondering het won van de afschuw, gauw teruggelopen, de stank
genegeerd en toch een paar plaatjes gemaakt. Zelfs in ontbinding
verbergt zich de schoonheid
Stinkzwamaaskever
(Oiceoptoma thoracicum)
Lengte 12-17 mm
Van januari-december te zien in loofbos
Kenmerken
Brede en afgeplatte aaskever met
oranjebruin halsschild en grijszwarte
dekschilden met lengtegroeven.
Voorkomen
In heel Europa op vele plaatsen algemeen
Levenswijze
Voedt zich vooral met vliegenlarven en andere kleine insecten op de
Grote stinkzwam (Phallus impudicus), ook op mest, maar de larven
vooral op aas.
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Liesbeth Baeteman
Datum waarneming: 3 april 2017

“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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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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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:
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
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.
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Meer info: info@grensparkzk.be – www.grensparkzk.be
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Vlinders in de kijker
In de Natuurpunt Winkel bieden we een ruim assortiment producten aan
dat de natuurliefhebber toestaat om zijn/haar passie optimaal te beleven.
De Natuurpunt Winkel is de meest complete online shop op vlak van
natuurproducten. Je kan er terecht voor veldgidsen, zoekkaarten,
vlindernetten en zoveel meer.
Natuurpunt leden genieten er bovendien 10% op zowat alle producten. De
aankoop van producten in de Natuurpunt Winkel draagt financieel
rechtstreeks bij tot het veiligstellen van meer natuur in Vlaanderen.

Met het oog op de zomer en de campagne “Grote Vlinderweekend”
publiceren we een advertentie die het aanbod vlinderproducten in
de Natuurpunt Winkel in de kijker zet.
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Vlinders in je tuin
10 tips voor meer vlinders in je tuin
Vlinders hebben nood aan bloemen om van te eten, waardplanten
om eitjes in te leggen, planten om in te schuilen en wilde hoekjes om
te overwinteren. Met deze 10 tips lok je vlinders naar je tuin!
1. Zet inheemse planten en laat brandnetels staan.
2. Bied van het vroege voorjaar tot in de late herfst nectar aan in
je tuin.
3. Creëer hoogtes en laagtes in je vegetatie, het is een
herkenningspunt en uitkijkpost voor vlinders.
4. Leg beschutte hoekjes aan met hagen en heggen.
5. Ruim je tuin in de winter niet te hard op zodat eitjes, rupsen en
poppen kunnen overleven.
6. Kies voor inheemse plantensoorten, die bieden betere
voedingsstoffen voor onze dieren.
7. Leg een kruidentuin of moestuin aan en laat enkele planten
aan de vlinders..
8. Maak een voedertafel voor vlinders met rottend fruit of laat
vruchten van je fruitboom op de grond liggen.
9. Gebruik geen pesticiden en zo weinig mogelijk meststoffen.
10. Overtuig ook je buren of gemeentebestuur van het belang van
vlindervriendelijke maatregelen, hoe groener je omgeving, hoe
meer vlinders en soorten er ook in jouw tuin te zien zullen zijn.
Extra tips voor nachtvlinders
Voor nachtvlinders gelden dezelfde tips als voor dagvlinders. Maar
specifiek kan je hen helpen door op volgende zaken te letten:
1. Overdrijf niet met tuinverlichting: Tuinverlichting kan sfeervol
zijn, maar kan ook bijdragen aan lichtvervuiling. Nachtvlinders
vliegen graag in het donker. Kunstlicht leidt hen af. Uit
onderzoek blijkt dat mannetjes en vrouwtjes elkaar minder
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snel vinden als de omgeving te fel verlicht is. Met een
donkere tuin doe je dus nachtdieren een plezier.
2. Avondgeuren: Veel nachtvlinders verkiezen hetzelfde eten als
dagvlinders: nectar. Vlinderstruiken, lavendel of marjolein:
overdag worden ze bezocht door dagvlinders, maar als je 's
nachts met je zaklamp op pad gaat, zal je merken dat ze even
goed door nachtvlinders gesmaakt worden. Enkele planten
lokken specifiek meer nachtvlinders aan. Wilde kamperfoelie
bijvoorbeeld, die 's avonds sterk begint te geuren. Ook silenesoorten zoals de avondkoekoeksbloem zijn bij nachtvlinders
meer geliefd dan bij dagvlinders.
meer info op:
https://www.natuurpunt.be/pagina/vlinders-je-tuin
Je kan er ook een e-boek downloaden
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Na polemiek: bomen in de grond
Natuurpunt betreurt de toonzetting die minister Schauvliege liet optekenen
in het interview in Knack (10/5/2017) over ontbossingen. Het klopt dat
Natuurpunt bomen kapt in functie van andere vormen van natuur, maar dat
gebeurt telkens weloverwogen, en is onderdeel van het natuurbeleid van de
Vlaamse overheid. Waar het debat wél over zou moeten gaan: hoe kunnen
we vanaf vandaag het beton stoppen en meer ruimte maken voor natuur én
waardevolle bossen?

Het verschil tussen natuur en beton
Er bestaat een hemelsbreed verschil tussen het kappen van bomen
om de grond te betonneren (zoals bij de ontbossingen van Essers) of
om er een waardevol natuurgebied van te maken (zoals bijvoorbeeld
bij het herstel van een heidegebied). Bij het eerste is de natuur
voorgoed verloren; bij het tweede vergroot de natuur- en
belevingswaarde net. Alle ontbossingscijfers op een hoopje gooien is
onjuist en intellectueel oneerlijk.
Voor elke ontbossing in functie van andere natuur is toestemming
door de overheid (Agentschap Natuur en Bos), de administratie van
de minister, verleend. Die toestemming wordt alleen gegeven voor
het kappen van houtopslag, productiebossen of exotische soorten
met geringe ecologische waarde. Niet voor eeuwenoude
boscomplexen. De beheerplannen zijn ook telkens de uitvoering van
het natuurbeleid van de Vlaamse overheid. Dat de minister nu kritiek
heeft op die aanpak, is merkwaardig.
Nieuwe bossen
Het grote probleem is niet dat bos vervangen wordt door andere
vormen van natuur, maar wel het gebrek aan ruimte voor nieuwe
bebosssing en de bescherming van waardevolle, bestaande bossen.
Er zijn de voorbije jaren nauwelijks nieuwe bebossingsprojecten
goedgekeurd, terwijl er veel nieuw beton in het landschap
verschenen is. Het resultaat van een ruimtelijke ordening à la tête du
client.
De Korhaan nr. 3 / juli 2017

Pagina 38

Concrete bebossingsplannen liggen nochtans klaar: het Europees
natuurherstel voorziet 45.000 hectare extra bos. Een project dat
momenteel al loopt is LIFE Grote Netewoud, waar de komende jaren
extra bos geplant zal worden. Door vaart te zetten achter deze
bosprojecten kunnen we snel meer bos realiseren in Vlaanderen.
Bos voor iedereen
Natuurpunt doet er alles aan om waar mogelijk zelf bos uit te
breiden, onder andere via stadsbossen. Die hebben ook een
belangrijke maatschappelijke functie. Daarom werd een Bossenfonds
als Bos voor iedereen opgericht. Dankzij sponsoring van bedrijven en
particulieren kunnen we grond kopen om bossen aan te leggen. We
kiezen daar telkens voor ecologisch waardevolle bossen.
We zouden graag meer van die bossen kunnen aanleggen in
Vlaanderen, alleen stoten we daar vaak op de gebrekkige ruimtelijke
ordening of verzet in landbouwgebied. De afgelopen jaren hebben
we via Bos voor iedereen wel al 50 hectare bos aangeplant.
We streven er ook naar om op termijn binnen de natuurgebieden
van Natuurpunt geen netto verlies aan beboste gronden te hebben.
Dat betekent dat het kappen van bomen op de ene plaats
gecompenseerd wordt door bosuitbreiding op een andere plaats.
Mocht het mogelijk zijn om de Europese doelen elders te
ontwikkelen, zonder dat daarvoor bos moet wijken (bijvoorbeeld in
niet-benut landbouwgebied of overbodig woonuitbreidingsgebied),
dan is dat absoluut bespreekbaar.
Cijfers
De cijfers: opvallend is dat het kabinet het totaal ontbossingscijfer
niet kan geven, maar wel procentueel kan berekenen welk deel
Natuurpunt daarvan uitmaakt. Het is onduidelijk waar deze cijfers
vandaan komen. Die cijfers (in tegenstelling tot de cijfers van
minister Schauvliege) houden ook rekening met eigen bosplantacties
als ‘Bos voor iedereen’ en spontane verbossing.
Uit die cijfers blijkt dat in totaal 372 hectare gekapt is en 121,2
hectare werd aangeplant. Netto is dat ongeveer 250 hectare. Dat
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komt overeen met 1,3 procent van het erkend natuurgebied van
Natuurpunt.
Die kappingen gebeurden voornamelijk in functie van Europees
natuurherstel. Het Europees project Averbode Bos & Heide
bijvoorbeeld, is met 109 hectare verantwoordelijk voor een groot
deel van dat saldo. Daar werd een afgewaterd gebied met
Corsicaanse dennen omgevormd tot gemengd bos, afgewisseld met
vennen en heide. Het natuurherstel is er een succesverhaal: vogelen libellensoorten die elders in Europa bijna uitgestorven zijn, keren
terug. Ook recreanten weten dat te waarderen: het is inmiddels een
van de populairste wandel- en fietsgebieden van Vlaanderen en de
horeca doet er gouden zaken.
Bomen in de grond!
Met 6000 onbetaalbare vrijwilligers, een draagvlak van ruim 100.000
leden en heel veel terreinkennis is Natuurpunt de gedroomde
partner van de Vlaamse regering om ambitieuze natuur- en
bosplannen te verwezenlijken in Vlaanderen. Dat is nodig: veel
Vlamingen maken zich grote zorgen over het extra beton in hun
leefomgeving. Ze vragen zich hardop af welk Vlaanderen we nalaten
aan de volgende generaties.
Zo’n ambitieus beleid vraagt visie, een goede ruimtelijke ordening en
goede samenwerking. Laten we daar vanaf vandaag werk van maken,
in plaats van de polemiek op te zoeken met een discussie over
ongenuanceerde cijfers. Er is meer dan genoeg werk aan de winkel.
Of om af te sluiten met de woorden van de minister: “Er is altijd een
beetje een spanning geweest tussen natuur en bos. We moeten
vooral proberen dat te overstijgen en ervoor zorgen dat we in
Vlaanderen voldoende bos hebben en inzake natuurherstel onze
Europese verplichtingen nakomen.” (uit een Parlementaire vraag van
24/1/2017)
Natuurpunt
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Natuurweekend van 19, 20 en 21 juni 2017
Klokslag tien uur vertrokken Manfred, Frans en mezelf met onze
chauffeur Peter vanuit Heide richting Rochefort. Na onderweg wat
buitjes en een file getrotseerd te hebben arriveerden we iets na
12.00 u. in Han-Sur-Lesse. Daar verorberden we onze bokes met een
stevige kom soep. Op aanraden van onze weekend-gids Johannes
(van Starling reizen) maakten we een eerste wandeling op Belvédère
te Han-Sur-Lesse. Dit betreft een kalkrots met talloze bloeiende
planten. De anderen - die ook vroeg vertrokken waren - liepen we
daar tegen het lijf: An, Kristel en chauffeur Peter. Robert moest
jammer genoeg noodgedwongen thuisblijven. Vermits we maar om
18.00 u. in onze vierkanthoeve te Frandeux binnen konden hielden
we op aanraden van Peter VG nog een tussenstop aan een
kalkgrasland met veel orchideeën en andere bloeiende planten met
een Kalkgraslanddikkopje en blauwtjes als toemaatje. Rond de klok
van 18.00 u., als intussen ook de later vertrokken Dirk S. en onze
Noorderkempense gids Steven gearriveerd waren, werden in de
Ferme de kamers verdeeld.
Na een gesmaakte avondmaaltijd – groentelasagne bereid door de
vriendin van Johannes - gingen we op avondlijke “bedevaart” naar
een kapel in de buurt van Wavreille (als ik het geweten had zou ik
m’n paternoster meegenomen hebben) om de Eikelmuis te spotten wat overigens gelukt is.
Na een welverdiende nachtrust en een stevig ontbijt maakten we
onze middaglunch die we dan uiteindelijk na een kalkgraslandwandeling met o.a. Grauwe klauwier zouden verorberen aan de
waterburcht van Lavaux-Sainte-Anne. In de namiddag werd nog een
kalkgrasland met veel bloeiende planten, blauwtjes, Grauwe
klauwier, Nachtegaal … bezocht in de buurt van Wellin.
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Na de heerlijk gevulde paprika’s verteerd te hebben deden we nog
een poging om de Hazelmuis te spotten in de schemering maar
helaas. Dan maar een autotochtje op zoek naar grote zoogdieren.
Everzwijn, Vos, Edelhert kwamen letterlijk in de schijnwerper te
staan. Een politiecombi was dit niet ontgaan en hield ons staande.
Na wat over en weer gepallaver mochten we beschikken.
Na de korte nacht, ontbeten we, maakten we onze middaglunch,
pakten we onze koffers, begroetten we Wim en reden we richting
Resteigne om eerst het natuurreservaat “Les Pairées” aan te doen
met enkele mooie waarnemingen: Adder, Raaf, blauwtjes, … . Na de
lunch aan de Lesse, met Grote gele kwik en het chateaux van
Resteigne bestegen we de verlaten steengroeve wat voor één van
onze groep herinneringen deed opborrelen - niet waar Manfred?
Gesneuvelde Vuursalamanders, Wespendief, Gladde slang … vielen
ons op.
Na een geslaagd natuurweekend en een mooi afscheid van de groep
reden ondergetekende en chauffeur Dirk S. - na eerst nog een dode
Das gefotografeerd te hebben - richting Steenovenstraat te Essen.
Dirk Vilijn

© Manfred Fabig
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Zwarte ooievaar boven Groote Meer
Er staat weer water in het Groote Meer. Sierlijk zwenkend jagen
twee boomvalken naar libellen en waterjuffers. Mauwende kieviten
verdedigen hun jongen, piepkleine kikkertjes en padjes zoeken een
veilig heenkomen. De plantenkenners die mee zijn herkennen
Oeverkruid, Schildereprijs, Kleine zonnedauw en Moeraswolfsklauw.
Vanaf de nieuw aangelegde dijk in het Groote Meer zien we een
zwarte ooievaar opvliegen vanuit het Achtermeer, op de thermiek
omhoogklimmen en hoog in de lucht wegzeilen naar het oosten.
Wat een middag!
Op Tweede Pinksterdag kregen enkele gelukkigen de gelegenheid
om met Fred Severin mee te gaan op excursie naar het besloten deel
van landgoed het Groote Meer. Eenmaal per jaar geeft de heer
Cogels, eigenaar van het besloten deel van het natuurgebied,
toestemming om daar een wandeling te houden. De excursie is
bedoeld voor (Belgische) leden van het Natuurpunt, maar als er plek
is, mogen ook IVN’ ers mee.
We beginnen de wandeling op het gebied van Staatsbosbeheer waar
tien jaar geleden een brede strook bos is gekapt om een verbinding
te maken tussen het Groote en het Kleine Meer. Onderweg hebben
we een mooi uitzicht op het Kleine Meer, dat grotendeels is
vrijgemaakt van bomen en andere begroeiing om meer ruimte te
maken voor het water. Vanaf het pad zien we reeën die zich
verschuilen in het hoge gras. Daarna lopen we via het Kwekerijven
en Talingven achterlangs het Zwaluwmoer in het besloten deel. Daar
zagen we hoe het veenmos groeit en verderop zagen we veenpluis.
Hier merk je duidelijk dat het gebied weinig betreden wordt. We
klimmen naar het hoogste punt van het landgoed waar vroeger een
belvedère heeft gestaan. Omdat de bomen nu hoog zijn, is het
uitzicht weg, maar nog steeds is het een mooie plek. Een pad naar
het Groote Meer loopt steil naar beneden.
Fred Severin vertelt dat het in het voorjaar helemaal vol water heeft
gestaan dankzij de maatregelen die watermaatschappij Evides in
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samenwerking met Natuurmonumenten en andere deelnemers
heeft genomen. Veel zeldzame planten krijgen hierdoor de kans om
te overleven. We komen bij de dijk die is aangelegd in het Groote
Meer. Daar zien we ineens de zwarte ooievaar opvliegen. Later lees
ik op internet dat deze vogels steeds vaker in Nederland worden
waargenomen.
Op weg terug naar het beginpunt bekijken we de plek waar water uit
het Stappersven dit voorjaar voor het eerst via een pijpleiding is
uitgestroomd in het Groote Meer. Nu is het er stil, maar het moet
een spectaculair gezicht zijn om die enorme stroom water het meer
in te zien lopen. Elk voorjaar gaat dat de komende jaren weer
gebeuren, zodat de zeldzame planten en dieren in het natuurgebied
na jaren van verdroging weer een kans krijgen.
Verslag: Wimke Overbeek

© Fred Severin
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Het voorjaar is elk jaar weer een boeiende periode. Het is voor vele
vogelkijkers weer vol spanning uitkijken waar en wanneer de vogels
terugkomen uit hun overwinteringsgebieden. Dit voorjaar kunnen we
bestempelen als erg zacht maar ook heel droog, er was zelfs groot
brandgevaar in de heidegebieden van de regio. Wat een verschil met het
kletsnatte voorjaar van vorig jaar! Er kwamen weer heel veel
vogelwaarnemingen binnen, waaronder ook een aantal bijzondere zaken.
In dit overzicht vind je een selectie van de meest opvallende waarnemingen
in de regio gedurende afgelopen lente.

De eerste Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) werd waargenomen
op 12 maart. Daarna waren er nog vele waarnemingen, vooral op
het Stappersven, maar steeds in kleine aantallen.
Leuk was een Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) die op 16 maart
en 14 apr. werd waargenomen in Wuustwezel. Grote Zilverreiger
(Egretta alba) blijft zijn stijgende aanwezigheid bevestigen en werd
bijna dagelijks waargenomen. Op 12 mei vloog een Zwarte Ooievaar
(Ciconia nigra) over de Drielingvennen in de Kalmthoutse Heide. Ook
bij de Groote Meer werd half mei vermoedelijk hetzelfde ex.
waargenomen. Een groep van 24 Ooievaars (Ciconia ciconia) was op
12 maart aanwezig op een weiland in Wuustwezel. Ook elders
werden in deze periode af en toe solitaire exn. of kleine groepjes
waargenomen. Op 18 ma. foerageerde er reeds een Lepelaar
(Platalea leucorodia) in de Maatjes. Nadien volgden nog
verschillende waarnemingen, vooral in het weilandencomplex
Maatjes - Matjens - Wezelse Heide en in de Kalmthoutse Heide. Op
30 april waren ook 2 exn. aanwezig langs de Kleine Aa in Essen.
De overwinterende Kleine Zwanen (Cygnus bewickii) werden nog in
de streek waargenomen tot 11 maart. Half maart waren nog steeds
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650 Kolganzen (Anser albifrons) aanwezig op de Steertse Heide. Een
laat ex. werd hier zelfs nog waargenomen op 5 mei.
Begin maart verbleef nog een overwinterende groep van zo’n 100
Smienten (Anas penopele) op het Stappersven. De laatste 2 exn.
voor de regio vertrokken terug naar het noorden op 9 april. In de
moerassen en natte weilanden van de Maatjes verbleef half maart in
totaal een mooi aantal van ongeveer 150 Wintertalingen (Anas
crecca). Ook elders werd deze soort regelmatig waargenomen. De
laatste Pijlstaart (Anas acuta) voor de regio was aanwezig op de
Drielingvennen in de Kalmthoutse Heide op 29 april. Niet minder
dan 7 mannetjes Zomertaling (Anas querquedila) waren op 11 maart
aanwezig bij de Steertse Heide. Nadien volgden er nog verschillende
waarnemingen, vooral in de Kalmthoutse Heide en in de Maatjes.
Heel de periode werden er weer Brilduikers (Bucephala clangula)
waargenomen in de Kalmthoutse Heide, vooral op het Stappersven
en de Putse Moer. Leuk was de waarneming van 2 wijfjes Nonnetje
(Mergellus albellus) op het Stappersven op 11 maart.
De eerste Wespendief (Pernis apivorus) voor onze regio vloog op 4
mei over het Klein Schietveld. Tussen half april en half mei waren er
af en toe waarnemingen van doortrekkende Zwarte Wouwen
(Milvus migrans). Ook enkele Rode Wouwen (Milvus milvus) trokken
deze periode over onze regio. Heel bijzonder was de waarneming
van een juveniele Slangenarend (Circaetus gallicus) die op 8 april
over Essen-Wildert trok! Bruine Kiekendieven (Circus aeruginosus)
waren vanaf begin maart geregeld te bewonderen in de Maatjes en
in de heidegebieden van de regio. De Blauwe Kiekendieven (Circus
cyaneus) die overwinterden in de heidegebieden en de Maatjes
werden nog geregeld waargenomen. Het laatste ex. verliet de regio
of trok nog door de streek op 7 mei. Op 30 april vloog er een wijfje
Grauwe Kiekendief (Circus cyaneus) over de Kalmthoutse Heide.
Ook begin mei was er nog (mogelijk hetzelfde) wijfje te zien. In de
Wezelse Heide werd begin mei eveneens een wijfje waargenomen.
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Een derde kalenderjaar mannetje was half mei geregeld jagend te
zien in de omgeving van de Drielingvennen in de Kalmthoutse Heide.
De eerste Visarend (Pandion haliaetus) vloog pas op 29 april over
het Grenspark. Nadien volgden er nog enkele waarnemingen van
deze soort. Van 6 t.e.m 12 mei werd er een Roodpootvalk (Falco
vespertinus) waargenomen in de Kalmthoutse Heide. Op 29 mei
vloog er nog een mannetje over ditzelfde gebied. Af en toe trok er
een Smelleken (Falco colombarius) door de regio. Het laatste ex.
werd op 13 mei genoteerd in de Wezelse Heide. Slechtvalk (Falco
perigrinus) werd bijna dagelijks waargenomen, zowel in als buiten
de grote natuurgebieden van de regio.
Patrijzen (Perdix perdix) werden geregeld opgemerkt in de Wezelse
Heide en de Maatjes, echter steeds werden maar enkele koppels
waargenomen. In de Maatjes en Wezelse Heide werd sporadisch
een Kwartel (Coturnix coturnix) gehoord.
Op 4 maart vloog een groep van 37 Kraanvogels (Grus grus) over
Essen-Wildert. Op 15 mei pleisterde ook nog een ex. op een
heideveld op het Klein Schietveld.
Op 8 mei zat er een groepje van 3 Bontbekplevieren (Charadrius
hiaticula) - een vrij schaarse doortrekker in de regio - in de Maatjes.
De eerste Grutto’s (Limosa limosa) werden begin maart
waargenomen in de Maatjes. De aantallen bleven echter weer
bedroevend laag, het einde voor deze soort in de regio lijkt
onafwendbaar. Zeer merkwaardig was de Rosse Grutto (Limosa
lapponica) die op 5 mei in zomerkleed aanwezig was in de Wezelse
Heide. Dit is in de regio een heel zeldzame vogel. Enkele Zwarte
Ruiters (Tringa erythropus) trokken vanaf half apr. door de regio
Met slechts 4 meldingen was Bosruiter (Tringa glareola) dit voorjaar
een opvallend schaarse doortrekker.
Op 18 maart was een Pontische meeuw (Larus cachinnans)
aanwezig bij de Marijnenvennen in de omgeving van de Maatjes. Op
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9 april was nog een ex. aanwezig op het Stappersven. Op diezelfde
dag pleisterde er ook een Grote Mantelmeeuw (Larus marinus) op
ditzelfde ven. Op 20 mei foerageerden hier ook 2 Visdieven (Sterna
hirundo). De enige 2 Zwarte Sternen (Chlidonias niger) voor deze
periode vlogen op 27 mei rond bij de Drielingvennen in de
Kalmthoutse Heide.
Zomertortel (Streptopelia turtur) werd enkel waargenomen in de
Maatjes. Verder waren er geen waarnemingen meer van deze soort
in de regio!
Steenuil (Athene noctua) werd dankzij het plaatsen van nestkasten
gelukkig nog heel wat waargenomen in de streek.
Het geratel van de Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) werd
weer gehoord bij de heidegebieden vanaf 10 mei.
De eerste Gierzwaluwen (Apus apus) vlogen op 15 april over het
Klein Schietveld.
Op 28 april werd een Draaihals (Jynx torquilla) waargenomen op het
Klein Schietveld. Middelste Bonte Specht (Dendrocoptes medius)
blijft zijn aanwezigheid in de streek bevestigen. Zowel op het Klein
Schietveld als in de Kalmthoutse Heide werden regelmatig exn.
opgemerkt.
Reeds op 12 maart was een vroege Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
aanwezig in Wuustwezel. Een Duinpieper (Anthus campestris) werd
op 3 mei ontdekt in de omgeving van het vliegveld op het Klein
Schietveld. Een Engelse Kwikstaart (Motacilla flava flavissima) was
op 20 mei aanwezig in de Steertse Heide. Niet minder dan 16
Noordse Kwikstaarten (Motacilla flava thunbergi) waren op 7 mei
aanwezig in de Wezelse Heide! Vanaf begin apr. werden geregeld
Paapjes (Saxicola rubetra) gesignaleerd op doortrek. De eerste
Beflijsters (Turdus torquatus) werden eind maart opgemerkt. Nadien
trokken nog tot half mei geregeld exn. door de regio - vnl. in de
Kalmthoutse Heide en op het Klein Schietveld werden exn.
opgemerkt. Vanaf begin apr. waren er weer verschillende
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Rietzangers (Acrocephalus schoenobaenus) aan het zingen in het
grootste rietveld van de Maatjes. Vanaf 13 mei was de
Bosrietzanger (Acrocephalus palustris) weer terug in de regio. De
meeste exn. werden gehoord in de Maatjes, maar ook in KalmthoutCentrum was er een zangpost van deze soort.
Op 29 april werd de eerste Fluiter (Phylloscopus sibilatrix) gehoord
op het Klein Schietveld. Daarna werden nog verschillende
waarnemingen verricht, voornamelijk op het Klein Schietveld en in
de Kalmthoutse Heide.
In een rietveld van de Maatjes werden gedurende het broedseizoen
geregeld Baardmannetjes (Panurus biarmicus) waargenomen. Twee
keer werd er tijdens dit voorjaar een Glanskop (Poecile palustris)
gehoord in de Kalmthoutse Heide.
Op 13 mei zong er een Wielewaal (Oriolus oriolus) bij het Klein
Schietveld. Nog een ex. werd op 28 mei gehoord in de omgeving van
het Stappersven. Opmerkelijk was de waarneming van maar liefst 3
Grauwe Klauwieren (Lanus collurio) in de omgeving van de Steertse
Heide in de Kalmthoutse Heide op 28 mei. Het ging om 1 wijfje en 2
mannetjes, waarvan 1 baltsend mannetje. Er werd gehoopt dat de
vogels bleven hangen, maar de volgende dagen werden de vogels
voorlopig niet meer opgemerkt. Klapekster (Lanius excubitor) werd
voor de laatste keer gezien in de Kalmthoutse Heide op 28 april.
Dit voorjaar waren er een aantal waarnemingen van Raaf (Corvus
corax) in de regio. Op 23 maart riep een ex. in Kalmthout-Centrum,
op 3 apr. in Wuustwezel en op 10 april riep een ex. in De Maatjes.
Goudvinken (Pyrrhula pyrrhula) werden weer op heel wat plaatsen
opgemerkt, vooral in de Kalmthoutse Heide en het Klein Schietveld.
Ook Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) zit duidelijk in de
lift, er kwamen dit voorjaar weer veel waarnemingen binnen.
Het volledige aanbod met vogelwaarnemingen kan je terugvinden
op www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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© Manfred Fabig & Dirk Scheldeman

Enkele foto’s van het Natuurweekend
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Meer dan 20 jaar Rode Lijsten in Vlaanderen
Rode Lijsten geven aan hoe groot de kans is dat een soort in Vlaanderen in
de nabije toekomst zal uitsterven. Sinds 1994 werden in Vlaanderen al 31
Rode Lijsten gemaakt: de eerste in 1994 (zoogdieren) en de meest recente
in 2016 (broedvogels). In de beginjaren werden deze lijsten opgemaakt met
eigen Rode-Lijstcategorieën en -criteria, maar sinds 2011 gebruiken we
hiervoor de internationale standaarden van de International Union for the
Conservation of Nature (IUCN).

Het INBO staat in de voor de validatie van de lijsten: we controleren
of ze gemaakt zijn met voldoende gegevens en of de criteria juist
toegepast werden. Vervolgens stelt de minister de lijsten officieel
vast en worden ze gepubliceerd in het Staatsblad.
In totaal werden al bijna 5.400 soorten onderworpen aan een RodeLijstevaluatie. Om door het bos de bomen nog te kunnen zien,
herwerkten
we
de
webpagina
over
Rode
Lijsten
(https://www.inbo.be/nl/zoek-de-rode-lijsten-vlaanderen).
Het doorzoeken van alle tot vandaag gepubliceerde Rode Lijsten kan
nu op basis van allerhande filters (taxonomische groep,
bedreigingscategorie, gevalideerd of niet ...). De bekomen resultaten
kan je eenvoudig downloaden voor verder gebruik.
Over al de soortgroepen heen is 8 % van de soorten regionaal
uitgestorven. Ongeveer een kwart is in mindere of meerdere mate in
gevaar (ernstig bedreigd, bedreigd of kwetsbaar) en iets meer dan
40 % is momenteel niet in gevaar.
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Figuur 1 - Percentage soorten (n =
5093) in de verschillende RodeLijstcategorieën.
RE = Regionaal uitgestorven,
CR = Ernstig bedreigd,
EN = Bedreigd,
VU = Kwetsbaar,
NT = Bijna in gevaar,
LC = Momenteel niet in gevaar,
DD = Onvoldoende data.

Dirk Maes (dirk.maes@inbo.be), Filiep T’jollyn & Koen Van Muylem
Bron: INBO Nieuwsbrief mei 2017

© Joris Pinseel – Weidebeekjuffer – Essendonkbos – 29 mei 2017
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•

Joris Pinseel

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

•

Kristof Vlietinck

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

•

Herman Jacobs

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

•

René Peeters

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

•

Chris Vander Sypt

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

•

Igor Vandamme

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

•

Jos Jacobs

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

•

Sonja Gabriëls

Promoteam Natuurpunt Noorderkempen
Vossenboslaan 13, Essen (gabriels.sonja@telenet.be)

Natuurpunt Noorderkempen
Werkingsgebied: Essen & Kalmthout
Lid worden
Lidgeld voor het hele gezin: €27 per jaar te storten op rekeningnummer
BE17 2300 0442 3321 met vermelding van naam en adres. Je ontvangt dan
zowel Natuur.blad als het plaatselijk tijdschrift “De Korhaan”.
Bovendien krijg je korting bij aankopen in de Natuur.winkel en andere
winkelketens (zie www.natuurpunt.be).
Kopie voor volgende nummer graag voor 1 september 2017 bezorgen aan
contact@noorderkempen.be
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Adviesgroep Dries
Kapelstraat 8
2910 Essen
Tel 03/667.60.80
wilfried@dries-essen.be
FSMA 067381 A-cB

M&B Zakenkantoor
Over d’Aa 195
2910 Essen
Tel 03.663.66.31
FSMA 62311 A-cB

Bij ons gaat het om U
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