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Lid worden
Lidgeld voor het hele gezin: €27 per jaar te storten op rekeningnummer
BE17 2300 0442 3321 van Natuurpunt Nationaal met vermelding van naam
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In het begin van 2018 maken we kort de balans op van 2017.
Enerzijds blijft het afgelopen jaar in onze herinnering bewaard als
een bewogen jaar; zowel op wereldvlak als plaatselijk. In 2017
moesten we onder meer afscheid nemen van enkele leden, die van
dichtbij of veraf, actief waren binnen de werking van onze afdeling.
We bieden dan ook onze welgemeende deelneming aan aan de
betrokken families. Anderzijds was 2017 dan weer een schitterend
jaar voor onze werking. Ons ledenaantal bedroeg (op 31 december
2017) 758 leden; heel wat geïnteresseerden meer dan het jaar
voordien. Waarvoor hartelijk dank! Hopelijk blijft iedereen ook lid in
het jaar 2018. Je lidkaart en betalingsformulier vond je trouwens bij
het ‘Natuur.blad’ van begin december.
Ook qua deelname aan onze activiteiten scoorde 2017 heel hoog. We
organiseerden een 50-tal activiteiten waarop we een gemiddelde van
15 deelnemers mochten verwelkomen. De lezing van Hans
Vermeulen, in het kader van de “Week van het bos” was dé topper 78 natuurliefhebbers maakten deze zeer boeiende avond i.v.m.
“Paddenstoelen” mee.
2018 kan haast niet beter, maar met de inzet van het
afdelingsbestuur, de beheerteams, het promoteam, de “Korhaan”ploeg én alle leden, kunnen we altijd proberen het succes van het
afgelopen jaar te evenaren … of te verbeteren. Zo organiseren we
opnieuw een “Stappersvencursus” waarin de biodiversiteit en de
beheerwerken van het Stappersven centraal staan. Twee cursussen
“Paddenstoelen” staan op het programma. Gezien het succes van de
afgelopen jaren beloven ook die weer zeer boeiend te worden. De
“Vogelcursus” wordt, wegens weinig interesse, verplaatst naar 2019.
De Korhaan nr. 1 / januari 2018

Pagina 3

De lijst met uitstappen, natuurwandelingen, voordrachten en
infomomenten is weer zeer goed gevuld. Uiteraard staat vooral het
landschap en de biodiversiteit van onze regio in de kijker; niet alleen
het Grenspark, maar ook De Maatjes en het Beekdal van de Kleine Aa
komen aan bod. Nachtvlinders, lichenen, planten, vogels, zoogdieren
en paddenstoelen zullen de revue passeren. Een overzicht van de
activiteiten van het voorjaar vindt u trouwens in deze “De Korhaan”.
De “Ledenavond” van 2018 is hét moment om de werking van onze
afdeling van naderbij beter te leren kennen. Daarom wordt u van
harte uitgenodigd om deel te nemen. Naast een heerlijke maaltijd
staat gezelligheid op het programma én dat naast de informatie die
over onze afdeling wordt aangeboden. Meer info vindt u verder in dit
nummer.
Tenslotte wil ik ook onze sponsors van harte bedanken voor hun
financiële steun. Maak eens van de gelegenheid gebruik om bij hen
uw inkopen te doen.
Met ieders enthousiaste medewerking maken we van dit nieuwe jaar
weer een schitterend natuurjaar.
Rest me nog iedereen een gelukkig, natuurvriendelijk maar vooral
een gezond 2018 toe te wensen, met een positieve blik op de
toekomst. Dat uw wensen werkelijkheid mogen worden.
Joris Pinseel
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6 januari 2018

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”
Samenkomst aan het Boswachtershuisje

De winterbeheerwerken gaan verder. Zoals altijd is er voor ’s
middags warme soep voorzien. Gelieve de conservator te verwittigen
van uw komst. Veel handen maken licht werk.
Info: Igor Vandamme (GSM 0492/08 01 13)
igor.vandamme@skynet.be

28 januari 2018

8u00

Daguitstap

Einde
±18u00

Zeeland
“Vogelobservatie”
Parking Heuvelhal, Kapelstraat
Essen

Tijdens het winterseizoen is Zeeland dé uitgelezen plek om allerlei
soorten ganzen, eenden, steltlopers en roofvogels te observeren.
Met de auto rijden we langs een aantal gekende vogelreservaten om
deze vogels te kunnen bekijken.
Zowel gevorderde als beginnende vogelliefhebbers zijn van harte
welkom. Het wordt zeker een boeiende en leerrijke dag!
.

Meebrengen: telescoop/verrekijker, aangepaste schoenen, warme
kledij en niet te vergeten picknick en voldoende (warme) drank.
Deelname: carpoolen af te spreken met de chauffeur
Graag op voorhand inschrijven ten laatste op 25 januari 2018.
Info: Herman Jacobs (tel. 03/677 35 98)
hejacobs@telenet.be
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27 januari 2018
28 januari 2018

8u00

Vogeltelling

Einde
±17u00

Het Grote Vogelweekend
“Voeren en beloeren”
In elke Natuurpunt-tuin in de regio

Meer info over het Vogeltelweekend kan je vinden in Natuur.blad of
op www.vogelweekend.be. Het is niet enkel interessant maar ook
leuk om de vogels op de voederplaats in je tuin te observeren.
Afhankelijk van het weer krijg je interessante soorten te zien. Met
minstens een half uur tellen neem je deel aan het grootste
vogelonderzoek in Vlaanderen.

3 februari 2018

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”
Parking “De Ster”, Verbindingsstraat
Kalmthout

Gelieve de conservator te verwittigen van uw komst. Veel handen
maken licht werk. ’s Middags is er warme soep voorzien.
Info: Igor Vandamme (GSM 0492/08 01 13)

3 februari 2018

18u30

Ledenavond

Einde
±23u00

Ledenfeest
Algemene vergadering
Hof Ter Weyden, Greefstraat 1
Essen-Wildert
Deelname: € 25,00 (op voorhand storten)
op BE59 0000 4153 8026

Inschrijven voor 27 januari 2018
Ieder lid/sympathisant van Natuurpunt Noorderkempen is van harte
welkom op onze Jaarlijkse Algemene Ledenavond. Locatie voor dit
jaar is Hof Ter Weyden, Greefstraat 1 te Wildert-Essen (dicht bij de
Bakkersmolen). Deze locatie bestaat uit een oude langgevelhoeve
met grote schuur en weiland (meer info op www.hofterweyden.be).
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Decor voor onze ledenavond is de prachtig gerestaureerde
authentieke schuur. Er is parkeergelegenheid op de weide vlak
tegenover Hof Ter Weyden.
Dit jaar staan verse, ter plaatse bereide pizza’s op het menu. Er is
keuze uit vier verschillende pizza’s; een aanbod voor vegetariërs,
vlees- en visliefhebbers. Drie pizza’s per persoon zijn voorzien.
De avond verloopt als volgt:
 Start om 18u30 met een aperitief.
 Pizzawagen met 4 verschillende pizza’s (vegetarisch, vlees,
vis). Dranken inbegrepen.
 Dan presenteren we u ons jaarverslag, financieel verslag en
activiteitenprogramma 2018. Uiteraard is er ook gelegenheid
om vragen te stellen. Aansluitend wordt u verwend met een
uitgebreid dessertenbuffet met koffie/thee.
 Tot slot van de avond wordt u nog getrakteerd op een
schitterende fotoreportage van Eveline Pinseel over haar
deelname aan de ACE-expeditie naar Sub-Antarctica.
Met zijn allen maken we er een gezellige avond van. Bent u nog niet
goed vertrouwd met de werking van onze afdeling of nog nooit mee
geweest op een activiteit? Neem dan zeker deel aan de Ledenavond
zodat u op een ongedwongen manier beter kennis kan maken met de
werking van onze afdeling en de andere leden. Ook trouwe leden
kunnen tijdens dit gezellig samenzijn hun (natuur)ervaringen van het
afgelopen jaar uitwisselen.

@

Inlichtingen én inschrijving: Kristof Vlietinck
na 17.00 u.: GSM 0497/54 17 21
kristof.vlietinck@vlaanderen.be
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4 februari 2018

10u00

Natuurwandeling

Einde
±12u30

Kalmthoutse Heide
“Wintergenieten op de Heide”

Parking De Vroente, Putsesteenweg 129
Kalmthout

Om een frisse neus te halen na onze Ledenavond van de vorige
avond is een heidewandeling misschien welkom. Tijdens de winter is
er trouwens heel wat te beleven op de Kalmthoutse Heide … rust in
een nevelig landschap of misschien een sneeuwtapijt … een stralend
winterzonnetje of misschien een regen- of sneeuwbui. De
weerelementen bepalen de sfeer en uiteraard ook de
natuurwaarnemingen. Laat je verrassen!
Meebrengen: aangepast schoeisel en kledij, verrekijker,
Graag op voorhand inschrijven … ten laatste op 1 februari 2018.
Gids: Chris Vander Sypt (GSM 0476/67 65 41)
Chrisvandersypt@skynet.be

17 februari 2018

20u00

Fotolezing
“Libellen”

Voordracht

Einde
22u30

Projectiezaal “De Vroente”
Putsesteenweg 129, Kalmthout

Filip van Boven, voorzitter van BVNF*, is een allround
natuurfotograaf met een passie voor macrofotografie. Hij kent onze
regio heel goed want hij werkt als natuurarbeider op de Kalmthoutse
De Korhaan nr. 1 / januari 2018

Pagina 8

Heide. Nog steeds staat hij versteld van de diversiteit en de pracht
van de natuur en dat gevoel wil hij overbrengen via zijn foto's.
2017 stond voor Filip in het teken van de libellenfotografie. Hij geeft
ons tijdens deze fotolezing een blik achter de schermen van de vele
uren voorbereiding tot de uiteindelijk klik, de zoektocht naar
specifieke soorten in de verschillende biotopen in en rond
Antwerpen tot de keuze en voorbereiding van buitenlandse reizen in
functie van libellenfotografie. Het wordt een heel mooie en
interessante avond.
* Bond voor Verantwoorde NatuurFotografie

Info: Igor Vandamme (GSM 0492/08 01 13)
igor.vandamme@skynet.be
Inkom: €2 (1 drankje inbegrepen)

3 maart 2018

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”

Beheerwerken

Einde
±15u30

Samenkomst aan het Boswachtershuisje

De winterbeheerwerken gaan verder. Zoals altijd is er voor ’s
middags warme soep voorzien. Gelieve de conservator te verwittigen
van uw komst.
Info: Igor Vandamme (GSM 0492/08 01 13)
igor.vandamme@skynet.be

4 maart 2018

9u30

Natuurwandeling

Einde
±13u00

Natuur in de buurt
“Korstmossen op bomen”
Parking Kerk Wildert, Schoolstraat
Essen-Wildert

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
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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 soorten die we
kunnen aantreffen op bomen, stenen muurtjes en stoepranden in de
omgeving van de kerk van Wildert. Aan U om te komen
meegenieten. Enige voorkennis is niet vereist maar een loep is
onmisbaar.
Meebrengen: loep, eventueel veldgids ‘Korstmossen”.
Graag op voorhand inschrijven … ten laatste op 1 maart 2018.
Info: Joris Pinseel (tel. 03/667 57 97)
Gids: Dries Van den Broek (medewerker Plantentuin Meise)

10 maart 2018

9u00

Beheerwerken

Einde
±12u00

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

Dit unieke kleinschalig weilandgebied in Essen is sinds het begin van
2017 in beheer bij Natuurpunt Noorderkempen. Eind 2016 werden
de grote Knotwilgen al op professionele wijze geknot door de
knotploeg. Vorig jaar werden takkenrillen opgetrokken.
Dit voorjaar gaan we enkele elzen knotten en de ruigtekruiden in de
grasranden maaien. Met het hout en de gemaaide ruigtekruiden
maken we een gemengde houtril.
Tijdens de pauze zijn er koffie en koffiekoeken voorzien.
Mee te brengen: laarzen/werkschoenen, hakmes of handzaag en
werkhandschoenen. Eventueel riek.
Info: Wim Van den Bergh (GSM: 0471 50 92 77)
wim.van-den-bergh@skynet.be
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7 april 2018
8 april 2018
Vogelweekend

Natuurweekend - Oostkantons
Zat.
“Vogelobservatie”
5u45
Zon. NEC "De Vroente", Putsesteenweg 129
19u00 Kalmthout
Onkosten te verkrijgen bij inschrijving

We gaan weer twee dagen op excursie naar de Oostkantons om
enkele typische vogelsoorten van die streek te zien te krijgen. We
bezoeken de Hoge Venen en een paar mooie gebieden in de regio
waarbij we soorten zoals Korhoen (de laatste plaats in België),
Notenkraker, Raaf , Rode Wouw, Waterspreeuw, Appelvink en
Zwarte Ooievaar kunnen observeren en wie weet ook wel de
zeldzame Ruigpootuil of Dwerguil. We maken ook kans op doortrekkende Visarenden of wie weet nog een groepje Kraanvogels. De
kans om Vos, Edelherten en Reeën te zien krijgen bestaat.
We verblijven in een jeugdherberg waar we gebruik maken van de
formule half pension. De richtprijs voor het verblijf bedraagt ca. €45
per persoon, alles inbegrepen.
Bij inschrijving wordt het exacte bedrag meegedeeld dat daarna
dient te worden overgeschreven.
Meebrengen: telescoop/verrekijker, aangepaste schoenen, picknick
en drank voor zaterdag, persoonlijke spullen voor één nacht.
Maximum 15 deelnemers.
Inschrijven verplicht en ten laatste tot 25 februari 2018.
Bij annulering na 24 maart blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd
omwille van de annuleringskosten.
Info: Wouter Vanwesenbeeck (GSM 0474 43 33 48)
wouter.vanwesenbeeck@telenet.be
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12 april 2018

19u00

Plantentocht

Einde
±21u00

Natuur in de buurt
“Groen in grijs”
Parking NMBS, Handelsstraat
Essen

Planten kan je overal vinden. Je hoeft geen natuurreservaten te
bezoeken om mooie en interessante soorten te ontdekken. Vandaag
gaan we op zoek tussen straatstenen, langs gevels, stoepranden, …
Gids: Joris Pinseel (tel. 03/667 57 97)

22 april 2018

8u00

Natuurwandeling

Einde
±12u30

Kalmthoutse Heide
“Vennenwandeling”
Parking Zuid, Verbindingsstraat,
Kalmthout

Gids: Joris Pinseel (tel. 03/667 57 97)

28 april 2018

7u30

Natuurwandeling

Einde
±12u30

Antwerpen Linkeroever
“Vogels”
Parking De Vroente, Putsesteenweg
Kalmthout

Info: Igor Vandamme (GSM 0492/08 01 13)
Gids: Jean Jordaens

29 april 2018

10u00

Natuurwandeling

Einde
±13u00

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

Tijdens deze tocht schenken we, naast het beekdallandschap, ook
uitgebreid aandacht aan de vissen in de Kleine Aa.
Gids: Leo Juffermans (tel. 03/667 67 92)
Vissen determineren: Kristof Vlietinck
De Korhaan nr. 1 / januari 2018
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Natuurstudieweekend 2018
“De Hoge Venen en de Oostkantons”
Natuurpunt Noorderkempen !
Datum: vrijdagavond 15 juni tem zondagavond 17 juni 2018
Locatie: Vakantiewoning in Sourbrodt
Natuurpunt Noorderkempen organiseert ieder jaar op het einde van
de winter een vogelweekend in de Hoge Venen en de Oostkantons.
Nu gaan we dezelfde streek met zijn magische bossen, moerasjes,
hoogveen, bloemenweiden, … verkennen in het late voorjaar. De
insteek dit jaar zijn dagvlinders, maar uiteraard kijken we naar alles
wat leeft en beweegt, naargelang de kennis en interesses van de
deelnemers.
In tegenstelling tot andere jaren gaan we het weekend in eigen
beheer organiseren en zelf gidsen. Het weekend is geschikt voor
zowel de beginnende, als de gevorderde natuurkenner, maar ook
voor mensen die gewoon willen genieten van wandelingen en
biotopen, en de streek wil leren kennen.
Volgende soorten zijn maar een greep uit een veel langere en
spectaculaire soortenlijst die we kunnen aantreffen.
Gewervelden: zwarte ooievaar, waterspreeuw, ijsvogel, rode wouw,
klapekster, grauwe klauwier, grote gele kwikstaart, paapje, oehoe,
bever, ringslang, adder, hazelworm, …
Dagvlinders: ringoogparelmoervlinder, voorjaarserebia, zilveren
maan, veenbesparelmoervlinder, moerasparelmoervlinder, klaverblauwtje, blauwe vuurvlinder,
Libellen: speerwaterjuffer, gewone bronlibel, hoogveenglanslibel en
venwitsnuitlibel
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Half juni is midden de vliegperiode van vele parelmoervlinders en
van de hoogveenglanslibel.
Niet te missen dus ! Snel inschrijven is de boodschap want er kunnen
maximaal 12 deelnemers genieten van dit weekendje.
Praktisch: afspraak op vrijdagavond 15 juni 2018 vanaf 17u00 aan de
vakantiewoning te Sourbrodt. Vertrek op zondag 17 juni om 17u. Er
wordt een mail gestuurd om de mogelijkheid te geven om te
carpoolen.
Deelnameprijs: richtprijs *€200 per persoon voor leden (2
overnachtingen in een vakantiewoning met gedeelde badkamers
(handdoek en bedlinnen of slaapzak zelf te voorzien), 2x ontbijt, 2x
lunch, 2x diner en versnaperingen en drank tussendoor. Voor die
prijs wordt er wel gevraagd om mee te helpen in de keuken. Voor
het transport naar en van de Ardennen, evenals het transport ter
plaatse, dien je zelf te zorgen.
* finale prijs wordt berekend naargelang het aantal deelnemers en kan nog
zakken. We gaan wel uit van een maximum bedrag van 200 euro.

Info & inschrijvingen:
Igor Vandamme (0492/08 01 13 of igor.vandamme@skynet.be) en na
betaling van voorschot van €50 op bankrekening van Natuurpunt
Noorderkempen, Iban BE59 0000 4153 8026 m.v.v. “naam +
weekend Ardennen 2018”.
Meer praktische informatie wordt gegeven bij inschrijving.
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Stappersvencursus

Het Stappersven is een natuurgebied met wereldklasse en herbergt veel
natuurmysteries. Leven daar slangen? Hoe ziet een levendbarende hagedis
eruit? Waar komen die nachtzwaluwen plots vandaan? En wat is een bont
dikkopje?
Wil je graag meer te weten komen over de geschiedenis, de natuurwaarden
en het beheer van het Stappersven en wil je actief meewerken aan dit
uitzonderlijke natuurproject?
Dan is deze belevingscursus iets voor jou. Schrijf je nu in!

Theoretische lessen (De Vroente, Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout)
van 19u30 tot 22u00 (met pauze en koffie/thee)

donderdag 19 april 2018
Kennismaking met het Stappersven, Natuurpunt Noorderkempen,
ANB, De Vroente, Nareka en het Grenspark.
donderdag 26 april 2018
Natuurbeheer en exotenbestrijding, LIFE Project Helvex.
woensdag 2 mei 2018
Dieren in het Stappersvengebied (deel 1)
donderdag 14 juni 2018
Planten in het Stappersvengebied. Dieren van het gebied (deel 2)
De Korhaan nr. 1 / januari 2018
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Praktijklessen “Op verplaatsing in het Stappersven”.
zondag 6 mei (6 tot 11u.)

Vogels kijken op Stappersven
Nadien samen gezellig ontbijten

zondag 27 mei (9u tot 12u.)

Excursie ivm Life Helvex-project
Geschiedenis van het gebied.

vrijdag 8 juni (21 tot 24u.)

Op zoek naar nachtdieren.

zondag 24 juni (13 tot 17u.)

Excursie fauna en flora

zaterdag 30 juni 2018
In de voormiddag (9 tot 13u.) werken we samen met het Beheerteam
en de vrijwilligers van Natuurpunt Noorderkempen.
In de namiddag (13u.) volgt een feestelijke afsluiter van de cursus
met een hapje en drankje en de diploma-uitreiking.
Deelname bevestigen
door
overschrijven
van €45 op rekening
BE59 0000 4153 8026
t.n.v.
Natuurpunt
Noorderkempen,
Schanker 12 te 2910
Essen
m.v.v.
“Stappersvencursus
2018”.
© Fred Severin

Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.
Inschrijven en meer info over deze cursus:
Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)
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Paddenstoelencursus voor gevorderden
Wie de cursus 'Paddenstoelen voor gevorderden' wil volgen, hoeft
(nog) geen specialist te zijn! Deze cursus borduurt verder op het elan
van de beginnerscursus. De nadruk ligt op de excursies die erop
gericht zijn deelnemers meer ervaring met (het herkennen van)
paddenstoelen te geven. Als de namen 'russula' of 'franjehoed' je als
Chinees in de oren klinken, kan je best eerst 'Paddenstoelen voor
beginners' volgen.
De cursus bestaat uit 3 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 in 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.
Deelname bevestigen door overschrijven van €20 op rekening BE59
0000 4153 8026 t.n.v. Natuurpunt Noorderkempen, Schanker 12 te
2910 Essen m.v.v. “Paddenstoelencursus gevorderden 2018”.
15 september 2018

14u00

29 september 2018

14u00

20 oktober 2018

14u00

Park Redemptoristen
Parkeren bij kerk H.H.College
Rouwmoer, Essen
Sportpark Hemelrijk en omgeving
Parkeren Karrenmuseum
Domein De Markgraaf
Kastanjedreef 59, Kalmthout

Inschrijven en meer info over
deze cursus:
Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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Paddenstoelencursus voor starters
In de cursus paddenstoelen voor beginners duiken we de wondere wereld
van de zwammen in. Vreemde namen als Amaniet, Elfenschermpje,
Mycena, Vezelkop en Hanenkam onthullen hun geheim. Bouw, leefwijze,
voortplanting en eetbaarheid en giftigheid komen in de cursus aan bod. Ook
maak je een tocht doorheen alle groepen zwammen die onze natuur rijk is.
Bovendien krijg je een leidraad die je wegwijs maakt in de enorme
zwammendiversiteit en leer je veel voorkomende soorten herkennen.

De cursus bestaat uit 2 theorie en 2 praktijklessen. De lessen gaan
door onder leiding van Hans Vermeulen van Natuurpunt CVN. Wie
deel neemt stort 25 euro op rekening BE59 0000 4153 8026 van
Natuurpunt Noorderkempen, Schanker 12 te 2910 Essen m.v.v.
“Paddenstoelencursus starters 2018”.
4 september 2018 19u30 Paddenstoelencursus - les 1
NEC De Vroente
22u30 Putsesteenweg 129 - Kalmthout
11 september 2018 19u30 Paddenstoelencursus - les 2
NEC De Vroente
22u30 Putsesteenweg 129 - Kalmthout
15 september 2018 10u00 Paddenstoelencursus - les 3
Wildertse Duintjes
13u00 Parkeren viaduct Essen-Wildert
29 september 2018 10u00 Paddenstoelencursus – les 4
Wildertse Bossen
Parkeren in Klaprooslaan
13u00 Essen-Wildert

Wees er snel bij, want de
plaatsen zijn beperkt.
Inschrijven en meer info over deze cursus:
Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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De bundelcollybia
De liefde gaat langs de maag placht mijn grootmoeder te zeggen
terwijl ze in een pannetje voorgebruinde boter bij de tatjespap goot.
Ze kookte heerlijk. Bij de paddenstoelenliefhebber gaat de liefde ook
langs de maag. De meest gewone eter vindt een champignonsausje
lekker, de gevorderde mikt op cantharellen en de specialist is zonder
truffels niet tevreden. Zelf maak ik minstens een keer per jaar met
veel genoegen judasoren klaar. Zó van de vlier geplukt, gewassen en
afgedroogd en in margarine gebakken. Maar eerlijk gezegd ben ik
verslaafder aan de knallen tijdens het bakken dan van de smaak
achteraf. Licht ge even het deksel van de pan dan volgt er steevast
een salvo en spatten er vast enkele stukjes tot tegen het plafond.
Judasoor is als een hogedrukpan zonder stoomontsnappingsventiel.
Omdat liefde langs de maag gaat vallen paddenstoelenwandelingen
sommigen nogal eens tegen. Paddenstoelsoortenvariatie genoeg
maar de cantharellen waar ze naar uitzien treft ge echt niet bij elke
wandeling aan. En bij andere soorten zegt de gids al te vaak: ja die
zijn eetbaar, maar... Ja maar ze krimpen helemaal weg in de pan en
ze zijn zo al klein. Ja maar veel smaak is er niet aan. Ja en er is smaak
aan ook maar ze bijten uw tong aan stukken. En dan vindt ge er
eindelijk eens, niet al te grote maar in grote groepen bijeen, en ja die
kale inktzwammen zijn smakelijk en eetbaar maar zorg dan wel dat
er vandaag én morgen én overmorgen geen druppel alcohol in uw
maag terechtkomt of het gaat toch nog mis. En dan vindt ge er nog,
grote er vlezig uitziende, mooi rode met witte stippen en de naam
vliegenzwam ditmaal, en ja die zijn niet giftig maar hallucinaties
moet ge wel op de koop toe nemen. En dan hebben we het er nog
niet eens over gehad dat paddenstoelen plukken in het wild in
Vlaanderen verboden is.
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Om al die redenen hou ik het meestal bij genieten van de verrassing
als ze weer eens als paddenstoelen uit de grond schieten, aan de
voldoening weer eens met succes uitgedokterd te hebben bij welke
soort dat exemplaar daar nu weer hoort, aan het genoegen te
fantaseren over dwergoortjes en reuzenbovisten, te verwijlen bij
elfenbankjes en heksenschermpjes en zelfs duivelsbroodrussula’s.
Het heeft wat geduurd maar dat brengt me eindelijk bij waar ik het
wou over hebben: de bundelcollybia.
In de Horendonkse Bossen zag ik ze al bij het begin van de eeuw toen
ik voor het eerst bruinige botercollybia’s begon te onderscheiden van
witte soepchampignons. Bij mij thuis verschenen ze voor het eerst in
oktober 2014. Een paar bundeltjes van drie-vier, hoogstens tien
centimeter hoog met droog houtkleurige hoedjes van twee tot vier
centimeter diameter, die nat geeloker tot okerbruin kleurden; ze
hadden zeer dicht opeenstaande witte plaatjes, met roomkleurige
sporenval; de steel was nogal stijf, van beige boven verdonkerend
naar paarsgetint donkerbruin aan de voet en met korte stijve stekelig
aanvoelende haartjes bezet. In 2015 stonden tal van bundeltjes in
een kring van anderhalve meter. En in 2017 was dat een kring van
vier meter diameter geworden weligbegroeid met tien tot twintig
bundeltjes van vijf tot tien hoedjes per lopende meter. Uitgerekend
is dat meer dan 2500 collybia´s.
Genoeg om te beginnen fantaseren waarom dit een heksenkring
heet. Om het nog wat pikanter te maken zeg ik er bij dat die kring in
2015 tot tegen een hazelaarstruik reikte en dat die grote
hazelaarstruik in 2017 door de kring omsloten was.
Koen Verschoore
P.S. Judasoren bij de vleet dit jaar op de vlier. Er staan er zelfs twee in
afzondering op de dikke stam van een kruipwilg naast de piepkleine
mycena’tjes die ik al jaren vruchteloos probeer op naam te krijgen.
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Libellenfauna in Kalmthout en Essen
Overzicht 2017
In de winter is het tijd om jaaroverzichtjes te maken. Dit libellenoverzichtje
houdt rekening met de aanvaarde waarnemingen vanaf 2012 vanuit
voornamelijk waarnemingen.be. Met een redelijk indrukwekkend totaal
van 43 juffer- en libellensoorten scoort onze regio (Kalmthout/Essen) heel
goed qua aantal soorten.

Inleiding
Het voorjaar van 2017 was nog goed, met recordaantallen van
Maanwaterjuffers en redelijke aantallen andere voorjaarssoorten.
De zomer van 2017 was dan weer heel slecht voor de soorten die
gebonden zijn aan stilstaand water. De oorzaak was de aanhoudende
droogte, met hier en daar een verwaarloosbare regenbui.
De
droogte was zo groot dat de meeste vennen (zo goed als) droog
stonden. Omdat voor quasi alle soorten water van levensbelang is
voor de voortplanting stelden we heel lage aantallen libellen vast.
Een ander probleem van de droogte was het ontbreken van muggen,
een makkelijke prooi voor de libellen en een belangrijke voedselbron.
Met de klimaatverandering vraag ik me af wat de toekomst zal
brengen voor de libellen die gebonden zijn aan stilstaand water,
zoals heidevennen; zeker voor de soorten die bij ons aan hun
zuidelijke grens zitten. Het najaar van 2017 was dan weer redelijk te
noemen.
Een overzicht volgens Rode lijst status:
Met uitsterven bedreigd:
Gevlekte witsnuitlibel
Ondanks het feit deze soort een doelsoort is voor het Grenspark zal
deze libel van laagveengebieden waarschijnlijk nooit echt een
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gezonde populatie vormen in onze regio. Deze soort had in 2012
een uitzonderlijk (invasie)jaar. Daarna werd de soort zo goed als
niet meer waargenomen. 2016 was dan weer zo’n uitzonderlijk jaar
met waarnemingen van niet minder dan 21 exemplaren; allemaal in
het Grenspark. In 2017 werden slechts 3 exemplaren gezien in de
buurt van de Putse Moer.
Vroege glazenmaker
In 2017 werden twee exemplaren gezien, beide aan de Putse Moer.
Met ieder jaar één à twee exemplaren blijft deze soort een heel
zeldzame verschijning in onze regio.
Zeldzaam:
Koraaljuffer
Deze zeldzame soort doet het goed in onze regio. 2016 en 2017
waren zelfs uitzonderlijk goede jaren met waarnemingen van een
dubbel aantal exemplaren in vergelijking met vorige jaren.
Tengere pantserjuffer
Deze zeldzame soort blijft stabiel in onze regio en doet het redelijk
goed.
Venwitsnuitlibel
Deze zeldzame voorjaarssoort vind je voornamelijk aan de iets
bosrijkere heidevennen. De soort bleef jaren stabiel maar had in
2017 een dip met maar de helft van het aantal waarnemingen.
Bedreigd:
Bosbeekjuffer
Een soort van bosrijke snelstromende zuivere beken werd bij ons al
een aantal jaren terug waargenomen. Er werden enkel zwervers
waargenomen, dus is er nog geen sprake van een populatie. Met het
jaarlijks zuiverder worden van de Kleine Aa hopen we één van de
volgende jaren een stabiele gezonde populatie te krijgen. In 2017
werden spijtig genoeg geen exemplaren waargenomen aan de Kleine
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Aa, maar wonder boven wonder wel één ex. zwervend in de buurt
van het Pluisven.
Bruine korenbout
Zowel in Kalmthout als Essen is er geen goed biotoop voor deze
soort. De ene waarneming van 2014 is waarschijnlijk een zwerver
van het Antitankkanaal. De soort werd in 2017 niet waargenomen.
Maanwaterjuffer
Voor het Grenspark was 2017 een iets beter jaar in vergelijking met
2016 met waarnemingen van een 15-tal exemplaren. Gelukkig zit er
in het Klein Schietveld nog een grote populatie, met recordaantallen
in 2017.
Variabele waterjuffer
Met ieder jaar één à twee exemplaren blijft dit een heel zeldzame
verschijning in onze regio.
In 2017 werd één exemplaar
waargenomen in het Klein Schietveld en één op de Kalmthoutse
Heide.
Kwetsbaar:
Glassnijder
Zowel in Kalmthout als Essen is er geen goed biotoop voor deze
soort. De waarnemingen die gebeuren zijn allemaal zwervers,
vermoedelijk van het Antitankkanaal. In 2017 werd één exemplaar
gezien in de buurt van de Putse Moer en één op het Zandven op
Raaiberg (Horendonk).
Noordse witsnuitlibel
2016 was een heel slecht jaar voor deze soort, met een kleine 150
waarnemingen tegenover 700 in 2015. In 2017 werd een aantal van
200 exemplaren geteld, beter dan 2016, maar nog niet de aantallen
van voor 2016.
Tangpantserjuffer
Tangpantserjuffer blijft stabiel, maar blijft met een 10-tal exemplaren
per jaar een zeldzame verschijning.
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Venglazenmaker
Deze soort blijft stabiel. Omdat ze in de vlucht moeilijk te
onderscheiden zijn van andere glazenmakers is het een moeilijke
soort om te determineren.
Momenteel niet bedreigd: 4 te vermelden soorten voor 2017
Blauwe breedscheenjuffer
Na de opmerkelijke waarneming van één exemplaar in 2016 aan de
Kleine Aa in Essen in 2016, werden er in 2017 twee exemplaren
waargenomen op de Kalmthoutse Heide. De waarnemingen werden
(jammer genoeg) niet gedocumenteerd met foto’s.
Tengere grasjuffer
Dit is een soort van natte ruige graslanden die de laatste jaren zo
goed als niet waargenomen werd. Na controle van de Steertse Heide
(de natte zone aan de Biezenkuilen) en de Nol blijkt de soort toch
talrijk te zijn. Waarschijnlijk het atypisch biotoop voor juffers en de
lage zoekintensiteit in die biotopen verklaart de lage aantal
waarnemingen van de laatste jaren. Dit is een soort die we de
volgende jaren beter in het oog moeten houden. Zeker ook de
Maatjes, de natte weilanden aan de Potpolder en Essendonkbos in
Essen zouden goede plaatsen kunnen zijn voor die soort. In 2017
werd de soort zowel op de Kalmthoutse Heide als in het Klein
Schietveld waargenomen.
Zwarte heidelibel
De soort doet het goed, maar had in 2015 een serieuze dip. In 2016
werden terug de aantallen gehaald zoals de jaren voor 2015, maar
2017 was, zoals voor al de heidelibellen, weer een slecht jaar.
2017
Soort

Grenspark

KSV

Overige
plaatsen Rode lijst 2006

Gevlekte witsnuitlibel

x

Met uitsterven bedreigd

Vroege glazenmaker

x

Met uitsterven bedreigd

Koraaljuffer

x
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Tengere pantserjuffer

x

x

Zeldzaam

Venwitsnuitlibel

x

x

Zeldzaam

Bosbeekjuffer

x

Bedreigd

Bruine korenbout

Bedreigd

Maanwaterjuffer

x

x

Bedreigd

Variabele waterjuffer

x

x

Bedreigd

Glassnijder

x

Noordse witsnuitlibel

x

Tangpantserjuffer

x

Kwetsbaar

Venglazenmaker

x

Kwetsbaar

Azuurwaterjuffer

x

Blauwe breedscheenjuffer

x

Blauwe glazenmaker

x

Bloedrode heidelibel

x

x
x

x

Kwetsbaar
Kwetsbaar

x

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

x

x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd

Bruine glazenmaker

Momenteel niet bedreigd

Bruine winterjuffer

x

Bruinrode heidelibel

x

x

x

Momenteel niet bedreigd

Gewone oeverlibel

x

x

x

Momenteel niet bedreigd

Gewone pantserjuffer

x

x

x

Momenteel niet bedreigd

Grote keizerlibel

x

x

x

Momenteel niet bedreigd

x

x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd

Grote roodoogjuffer

Momenteel niet bedreigd

Houtpantserjuffer

x

Kleine roodoogjuffer

x

Lantaarntje

x

Metaalglanslibel

x

Paardenbijter

x

x

x

Momenteel niet bedreigd

Platbuik

x

x

x

Momenteel niet bedreigd

Smaragdlibel

x

x

Steenrode heidelibel

x

Tengere grasjuffer

x

x

Viervlek

x

x

x

Momenteel niet bedreigd

Vuurjuffer

x

x

x

Momenteel niet bedreigd

De Korhaan nr. 1 / januari 2018

x

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet bedreigd
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Vuurlibel

x

Watersnuffel

x

Weidebeekjuffer

x

Zwarte heidelibel

x

x

Zwervende heidelibel

x

x

Zwervende pantserjuffer

x

Momenteel niet bedreigd

Gaffelwaterjuffer

x

Onvoldoende gekend

Zuidelijke heidelibel

Momenteel niet bedreigd
x

x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

Onvoldoende gekend

Meer info op https://noorderkempen.waarnemingen.be/
Igor Vandamme

Dagvlinders 2017
Tijdens 2017 werd voor het 25ste jaar op rij naar vlinders gezocht. Heel wat
vlinderliefhebbers noteerden hun waarnemingen en voerden ze in op
https://noorderkempen.waarnemingen.be.
Sommige
waarnemingen
werden me persoonlijk medegedeeld. Gelukkig mochten we vaststellen dat
er heel wat vlinders werden waargenomen in onze regio. Maar over het
algemeen was het, een eerder zwak vlinderjaar.

Ons overzicht werd volgens de Rode lijst van 2013 opgesteld.
Rouwmantel, Koningspage, Kleine parelmoervlinder en Groot
geaderd witje werden in de afgelopen 25 jaar wel eens opgemerkt.
Zwervers, dwaalgasten of doortrekkers. In 2017 geen enkele
waarneming van deze zéér zeldzame soorten. Kleine
parelmoervlinder werd wel op het Klein Schietveld (Brasschaat)
waargenomen.
Van de Ernstig bedreigde soorten werden geen waarnemingen
verricht. In tegenstelling tot vorig jaar werd de aanwezigheid van het
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Gentiaanblauwtje niet vastgesteld op het Kalmthoutse deel van het
Klein Schietveld. Ook in het Grenspark werden er geen gevonden.
Van de Bruine eikenpage werd geen waarneming genoteerd. Er is
een nog niet weerhouden waarneming van een Grote vos in Essen.
Gericht zoeken bracht de volgende gegevens van volgende
Bedreigde soorten aan het licht. Zowel Heivlinder als Heideblauwtje
werden in de Kalmthoutse Heide waargenomen. Beide soorten
hebben zich na de brand goed hersteld. Op het Klein Schietveld werd
de Heivlinder slechts enkele keren opgemerkt. Van de Grote
weerschijnvlinder werd in Kalmthout een exemplaar waargenomen
en gefotografeerd op een vlinder-voedertafel. Deze uitzonderlijke
waarneming past in het plaatje. Op 2 juli werd in Berendrecht door
een achttal personen van de vlinderwerkgroep Atalanta ook een
Grote weerschijnvlinder (mogelijk zelfs twee) opgemerkt. De vlinder
hield zich op aan de top van een grote wilg in een geschikt biotoop!!!
Een soort om de volgende jaren naar uit te kijken! Er werd geen
Argusvlinder waargenomen. Deze vlinder is altijd al zeldzaam
geweest en werd, in tegenstelling met 2016, niet opgemerkt.
Kwetsbare soorten:
Het Groentje werd op heel wat plekken, zowel in het Grenspark als
op het Klein Schietveld waargenomen. Van het Zwartsprietdikkopje
werd één exemplaar gemeld in de Steertse Heide en één in een tuin
op Horendonk. Andere waarnemingen werden niet weerhouden,
wegens gebrek aan bewijs (een foto bv. met de juiste details kan hierbij
helpen). Het gaat met dit vlindertje dezelfde weg op als met het
Geelsprietdikkopje. Van deze laatste werd, in tegenstelling tot 2015,
geen waarneming vermeld. We kunnen niet anders concluderen dan
dat deze twee soorten uit de groep van de Dikkopjes fel achteruit
gegaan zijn in onze regio.
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Enkele soorten, die ooit zeer algemeen voorkwamen, werden in de
nieuwe Rode Lijst ondergebracht in de categorie “Bijna in gevaar”.
Het gaat hier om Citroenvlinder en Kleine vos.
De Kleine vos lijkt zich héél langzaam te herstellen; hoewel in het
najaar heel weinig vlinders werden opgemerkt. Er werden het hele
jaar maar 66 exemplaren gezien. De Citroenvlinder deed het in 2017
héél goed. De aantallen zijn stilaan te vergelijken met de jaren ’90.
Het Bont dikkopje werd in 2017 in mooie aantallen opgemerkt. Dit
leuke vlindertje werd zowel in de Kalmthoutse Heide als in De Nol en
het Stappersven opgemerkt. De vliegplaats in het Benegobos was dit
jaar, jammer genoeg, weer niet bezet!!
In de Rode lijst (2013) vinden we een hele lijst vlinders onder de
categorie “Momenteel niet in gevaar”. Of dit anno 2017 nog strookt
met de situatie in het veld is erg twijfelachtig.
Van het Groot dikkopje werden dit jaar heel wat waarnemingen
verricht op vliegplaatsen her en der verspreid in de regio. Vaak met
mooie aantallen, maar nog niet te vergelijken met de aantallen uit de
jaren ’90.
De Koninginnenpage werd slechts in één tuin in KalmthoutAchterbroek opgemerkt (op 9 juli en 23 september).
De Witjes doen het nog steeds goed in onze regio. Van het
Oranjetipje werden een 40-tal exemplaren gezien; veel minder talrijk
dan de voorgaande jaren! Maar méér dan in 2016. Heeft dit
vlindertje het maximum in zijn verspreiding bereikt? Dit opvallend
vlindertje werd sinds 1999 jaar na jaar meer en meer waargenomen
in de regio; doch nu lijkt die opmars gestopt.
Klein geaderd witje en Groot koolwitje werden in een kleiner aantal
opgemerkt. Het Klein koolwitje scoorde zoals gewoonlijk zeer goed.
De Kleine vuurvlinder werd het ganse vlinderseizoen in kleine
aantallen waargenomen; meestal solitaire exemplaren, maar op
sommige locaties met meerdere te gelijk. In vergelijking met de
afgelopen jaren werden opmerkelijk meer exemplaren geteld. De
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meeste waarnemingen vonden plaats in de Kalmthoutse Heide, maar
ook in De Maatjes, Horendonk en Essen-Centrum werden ze gezien.
Opvallend was de piek tijdens de zonnige herfstperiode.
De Eikenpage valt weinig op. Dit jaar werden een 15-tal exemplaren
her en der opgemerkt: Grenspark, weilandgebied nabij Achterbroek
en voormalige stortplaats Horendonk. Er werd gezocht naar
baltsende mannetjes in de boomtoppen van de zomereiken. Op het
voormalig stort van Horendonk werd een eileggend wijfje
gefotografeerd.
Boomblauwtje werd dit jaar in behoorlijke aantallen aangetroffen,
en dit verspreid over de regio.
Van het Icarusblauwtje werden een 10-tal exemplaren opgemerkt
o.a. in de Kalmthoutse Heide, de berm van de Ringweg rond Essen,
Essendonkbos, het voormalig stort op Horendonk en de
spoorwegberm Heide-Kalmthout. Het Bruin blauwtje werd met een
maximum van twee exemplaren opgemerkt in de Horendonkse
Bossen (ruigte nabij Benegobos) tussen 7 augustus en 20 september
Zowel Icarusblauwtje als Bruin blauwtje krijgen het almaar
moeilijker. Waar zijn er nog bloemrijke wegbermen waar hij/zij naar
hartenlust kan foerageren of eitjes kan leggen?
In de groep van de Schoenlappers valt ook een achteruitgang te
merken. De Dagpauwoog werd wel behoorlijk veel waargenomen,
maar de aantallen uit 2017 zijn nog altijd niet te vergelijken met de
waarnemingen van de jaren ’90. Vooral tijdens de zonnige
zomerdagen in september-oktober werden veel individuen gemeld.
Dat belooft voor het voorjaar, want die exemplaren gaan een
winterslaap doormaken en verschijnen in het voorjaar 2018. Op 19
november werd nog een actief ex. opgemerkt in een tuin in Essen.
Gehakkelde aurelia deed het redelijk goed dit jaar; er werden heel
wat exemplaren opgemerkt, mooi verspreid over het hele jaar en op
verschillende plaatsen. Landkaartje werd meer opgemerkt dan de
voorgaande jaren. Er werden in 2017 heel wat rupsen van de soort
aangetroffen. Op 29 oktober nog 15 exn - op 11 november nog drie in een tuin op Essen-Wildert. De Atalanta - ooit in de categorie
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‘trekvlinders’ - was heel frequent aanwezig, maar niet in zeer grote
aantallen. Van 18 februari tot begin november werden exemplaren
opgemerkt.
De Keizersmantel doet het in Vlaanderen blijkbaar goed. Maar in
onze regio blijft het toch een zeldzame verschijning die dit jaar niet
werd opgemerkt in Essen en Kalmthout - wel op Gooreind.
Bont zandoogje werd frequent opgemerkt in bossen, bosranden en
tuinen. De aantallen en vliegplaatsen stagneren. Evenals in de vorige
jaren werd het Hooibeestje waargenomen. Dit jaar in zeer mooie
aantallen op de Kalmthoutse Heide, bij De Nol/PIDPA, voormalig
stort op Horendonk en aan het Lisseven op Nieuwmoer. Oranje
zandoogje was in mooie aantallen aanwezig in bermen, tuinen,
Benegobos, De Maatjes, het Grenspark en Klein Schietveld. Bruin
zandoogje kwam iets minder talrijk voor. De zandoogjes hebben m.i.
erg te lijden onder het zeer strakke wegbermbeheer dat gevoerd
wordt.
Voor trekvlinders was het geen goed jaar.
Er werd op 7 augustus één Oranje luzernevlinder opgemerkt langs
Dondersteen (Essen-Horendonk) en op 9 augustus één op de
voormalige stortplaats op Horendonk (= misschien hetzelfde exemplaar,
want beide plaatsen liggen zeer dicht bij elkaar). Van de Gele
luzernevlinder geen enkel exemplaar. In tegenstelling met de vorige
jaren werden zéér weinig Distelvlinders genoteerd.
Bedenking
Plaats, indien mogelijk, een foto bij waarnemingen van zeldzame of
bedreigde soorten. Dat helpt om de waarnemingen te beoordelen.
Besluit
We kunnen niet beweren dat 2017 als een memorabel vlinderjaar in
ons geheugen zal blijven. Hoopgevend zijn de mooie aantallen
Hooibeestje, Heideblauwtje en Landkaartje. We merken dat de ‘ooit
algemene’ vlinders het stilaan beter doen, Citroenvlinder en Kleine
De Korhaan nr. 1 / januari 2018

Pagina 31

vos in mindere mate hebben zich kunnen herstellen. Dagpauwoog
doet het terug opmerkelijk goed. De opmars van het Oranjetipje, en
Bont zandoogje en stagneert en de ontdekking van nieuwe
vliegplaatsen van de Eikenpage zijn hoopvol voor de komende jaren.
De uitzonderlijke waarneming van de Grote weerschijnvlinder doet
ons dromen. Moeten we het Zwartsprietdikkopje nu ook bij de
“verdwenen” soorten plaatsen?
Joris Pinseel

Nachtvlindernachten 2017
Zoals vorig jaar werden ook in 2017 vijf nachtvlindernachten in tuinen van
enkele leden georganiseerd.

Alles bij elkaar werden er 154 soorten nachtvlinders op naam
gebracht. De Bruine sikkeluil was de enige zeldzame soort en werd
tweemaal gespot. Voor deze soort was 2017 duidelijk een goed jaar.
Op 17 juni zagen we de Essenmot, jawel in Essen. Een merkwaardige
waarneming want niet tegenstaande als “algemeen” opgegeven, is
dit toch nog maar de tweede waarneming na 2000 in EssenKalmthout. Heel wat soorten werden twee, drie of zelfs viermaal
gezien zoals de Haarbos en de Huismoeder. Opvallend was ook het
aantal van 29 Geel Beertjes op 13 mei.
Veel van deze gewone soorten trokken de aandacht van de
aanwezigen. Zij waren verwonderd over de zachte pastelkleuren van
de Viervlinder, Hagedoornvlinder, Geelschouderspanner en
Rozenblaadje of over de mooi getekende vlinders zoals de Gegolfde
spanner, de Braamvlinder, Vuursteenvlinder en Oranje iepentak.
De grote forse vlinders zoals Groot avondrood, Populieren-pijlstaart
en Dennenpijlstaart gingen van hand tot hand.
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Sommigen wisten niet dat in onze streken Papegaaitjes, Hyena’s
verschillende soorten Beren en zelfs Witte tijger en Gele tijger
voorkomen. Door al deze variaties in kleuren en vormen en de
dikwijls toepasselijke namen hebben de deelnemers van de
nachtvlindernachten een heel ander beeld gekregen over onze
nachtvlinders. In de toekomst zullen zij deze insecten niet meer
allemaal “motten” noemen.
Daar is het ons om te doen en daarom willen we ook in 2018 nog
verder gaan met deze boeiende determinatieavonden van
nachtvlinders die steeds in een gezellige sfeer doorgaan
26e nachtvlindernacht
27e
28e
29e
30e

13 mei
3 juni
17 juni
14 juli
19 aug.

18 soorten
56
79
33
26

56 vlinders
107
151
66
64

Totaal 154 verschillende soorten en samen 444 vlinders.
Niet alleen de locatie bepaalt de soorten, maar ook de
weersomstandigheden.
Frans Vorsselmans

© Kristof Vlietinck – Rozenblaadje
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De Huiszwaluw (Delichon urbica) in Kalmthout
Ondanks het heel droge voorjaar kunnen we weer mooie cijfers
voorleggen van de broedgevallen van de Huiszwaluw in Kalmthout.
De telling is een opsomming van de broedgevallen zonder rekening
te houden met hoeveel geslaagde broedgevallen er zijn en hoeveel
jongen er werkelijk uitvliegen.
STATISTIEK

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal broedgevallen in Kalmthout

117

154

159

130

162

Gemiddeld # broedgevallen per locatie

3,08

3,85

3,98

3,25

4,05

Aantal broedgevallen in kleine kolonies

34

34

44

53

57

Aantal broedgevallen in grote kolonies

83

120

115

77

105

kolonie Heikantstraat

19

16

17

22

19

kolonie Kruisstraat

42

67

56

39

61

kolonie Violetlaan

0

0

0

0

0

kolonie Handelaar

11

23

29

21

15

kolonie Brasschaatsestwg

15

18

16

20

17

kolonie Darm

26

24

21

7

23

kolonie Tilborgstraat

0

0

11

11

21

kolonie Heuvel

4

6

9

10

6

Aantal broedgevallen richting noorden

26

33

37

38

34

Aantal broedgevallen richting oosten

38

62

65

41

66

Aantal broedgevallen richting zuiden

25

27

23

19

18

Aantal broedgevallen richting westen

28

32

34

26

37
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Igor Vandamme, september 2017

© Glenn Vermeersch - Huiszwaluw
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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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Een vlinder in november
Is maar een raar zicht
Een vlinder in november
Begin van een nieuw gedicht
Een vlinder in de lente
Het startschot is gegeven
Een vlinder in de lente
Begin van het nieuwe leven
Een vlinder in de zomer
Tussen het andere gezoem
Een vlinder in de zomer
Fladdert van bloem naar bloem
Een vlinder in de herfst
Zie je haast niet meer
Een vlinder in de herfst
Sporadisch nog een keer
Maar een vlinder in november
Is toch echt geen zicht
Een vlinder in november
Het einde van de cirkel
En het nieuwe gedichtje
Stefan De la bruyere
© Stefan Delabruyere - Atalanta - 6 november 2017 - De Panne (Adinkerke)
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De lessen van de Zee
Hààààtsjie…. Ze hebben me te pakken, de griepbugs of wat daar
voor door gaat. Het was ook te verwachten, zovele zieken rondom
me en een lage weerstand omdat ik opgestart ben met een nieuwe
medicatie. Even rustig aan doen dus.
In feite is dat het woord dat heel deze winter kan bevatten: het was
een rustige, milde winter, op alle vlakken. En na de gebeurtenissen
van 22 maart 2016, zou het wel eens de laatste vredevolle winter
kunnen zijn in onze streken. De wereld is aan het transformeren,
klimatologisch, maar ook op andere vlakken, en het gaat steeds
sneller.
Naar mijn mening is die transformatie als een golf: ze zwelt aan,
wordt bijna onopgemerkt steeds hoger, gaat dreigend de lucht in
en… kantelt.
Bruisend, krachtig en vernietigend.
Met droefheid zie ik de wanhopige reacties van velen op al deze
nakende veranderingen. Ik luister, lees maar heb geen antwoorden.
De geschiedenis leert ons één ding: de golf zal kantelen. Hoe we daar
mee omgaan, zal de rest van onze leefwereld sterk beïnvloeden.
In januari van dit jaar ging ik met m’n hondenmaatje naar Zee. Het
was - zoals altijd - weer een heerlijke tijd. Mijn conditie was niet
optimaal en dus staken we heel onze planning in onze achterzak en
genoten mijn senior hondje en ikzelf van het trage ritme in ons eigen
badstadje.
Veel meer dan onze dagelijkse wandeling op het strand, waar we
samen op schattenjacht gingen tussen de rotsblokken aan het
uiteinde van de golfbrekers, gebeurde er niet.
Diep op het strand stoorde het lawaai van de zware tractors ons
minder, die onophoudelijk het zand aan de dijkkant herverdeelden
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en ophoogden. Het gevecht tussen de Zee en de mens is al een heel
tijdje aan de gang. Aan onze Belgische kust wordt dit nog vakkundig
gecamoufleerd door het strand tijdens de kalme wintermaanden
steeds weer op te hogen, maar op minder toeristische plekken, kan
je de opmars niet meer negeren.
“Allemaal dikke onzin”, snoefde de uitbater van het restaurantje
waar ik af en toe een maaltijd nuttigde, “De zee is geen millimeter
dichter gekomen, in al die jaren dat ik mijn zaak hier heb! Het is
enkel vriendjespolitiek, elkaar rijker maken met ons belastinggeld!”.
Hij haalde nog eens diep en verontwaardigd adem, schikte zijn bril op
zijn neus, veegde met zijn handdoek over de tafel en beende weg.
Ik zweeg, en dacht aan die keer toen ik met een oude kameraad over
de stranden van Saintes-Maries-de-la-mer kuierde.
“Herinner je die bunker waar we altijd lagen op te zonnebaden, ma
chère Carine? “, vroeg Christian tijdens de wandeling terwijl hij me
even dichter naar zich toe trok. Hij wees naar een constructie diep in
zee, amper nog te zien zonder verrekijker, terwijl we die in onze
jeugdjaren zo gemakkelijk al zwemmend konden bereiken. Ook de
bungalowhuisjes een eindje verder stonden allemaal leeg, klaar voor
de afbraak, de zee was té gevaarlijk genaderd.
De opwarming van de aarde is een feit. Hoe we daar mee omgaan,
zal de rest van onze leefwereld sterk beïnvloeden… maar nu val ik
schaamteloos in herhaling.
Ik ben maar een klein mensje, onbelangrijk en niet eens zo
intellectueel. Mijn enige boodschap ligt in de beleving die ik telkens
op nieuw weer ervaar. Die belevingen neerpennen en met jullie
delen, is mijn bijdrage om mee te bouwen aan een betere wereld.
De verbinding met alles wat leeft, met de energie die ons omgeeft…
dat gevoel van één te zijn met alles. In totale onbelangrijkheid en
tegelijk zo onvoorstelbaar waardevol - deel van het grote geheel kijk ik naar de woeste zee die met grote grijze kolkende golven haar
macht laat gelden en schuimend het strand opdondert.
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Wat een entiteit, die zee.
Een levende, krachtige bron van pure energie, zo verschillend van
wie ‘wij’ zijn en toch ook zo gelijkaardig.
Ik kijk naar de meeuwen en lach met hun capriolen, spelend met de
wind, niet vast geankerd aan de zwaartekracht van de aarde, vrij. Ik
kijk naar de aarde, naar het strand, en voel me verbonden met elke
zandkorrel die zich overgeeft aan de sterke noorderwind. Alles
rondom me is in beweging, en alles in mezelf komt tot rust.
Deel van het geheel. Onbelangrijk maar waardig. Levend om mijn
leven te leven, mijn weg te gaan, te kijken, te leren, en dan weer
opgenomen te worden voor een volgende reis.
In verbondenheid.
Carine
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Vogels in de Kalmthoutse Heide tussen 1950-1970
De broedvogel, die het meest in de heide voorkwam was de Wulp.
Het meest zuidelijke nest lag 100 m van de Putsesteenweg, ongeveer
daar, waar nu de houten brug van het fietspad zich bevindt. Op de
rand van de Putse Moer lagen er vier nesten tamelijk dicht bij elkaar.
tussen het Stappersven en de Verbindingsweg lag een nest; omheen
de Drielingen lagen er in brede kring wel tien. Rond de
Kriekelarenvennen vonden we ook verschillende nesten.
Over het hele heidegebied broedden er wel, u gelooft het nooit, een
dertigtal. Alleen in de Nol vonden we nooit een Wulpennest.
De nesten lagen steeds tussen stevige bossen struikhei, maar altijd
zo, dat wanneer de Wulp rechtstond , hij de omgeving kon overzien.
Het vroegste kippende ei, dat we gevonden hebben was rond 25
april. Collega Huyskens heeft daarover een verslag gepubliceerd in de
Giervalk, tijdschrift van het Natuurhistorisch museum te Brussel.
Tijdens de trektijd in voor- en najaar pleisterden hier enorme
hoeveelheden Regenwulpen. Hierover schreef collega Herman Voet
een verslag, dat ook in de Giervalk verschenen is. Zijn waarnemingen
hebben aan de Kalmthoutse Heide het beschermd statuut gegeven
volgens de Conventie van Ramsar (Perzië). Deze Conventie wil die
plaatsen beschermen, die tijdens de vogeltrek, als tussenstation
dienen, waar de dieren kunnen rusten en foerageren.
Herman Voet heeft ook een uitgebreide studie gemaakt over de
Bergeend. Jammer genoeg kreeg hij dit niet gepubliceerd. Hij heeft
aangetoond, dat niet alle juveniele Bergeenden onder begeleiding
van hun ouders naar de Oosterschelde trokken. Sommige jongen
werden ook volwassen in de vennen op onze heide. Ikzelf heb eens
een broedend Bergeendenkoppel, ’s morgens vroeg en 14 dagen lang
dag na dag, geobserveerd. De boswachter van Meurisse had mij een
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nest gewezen, goed verscholen in een konijnenpijp. Negen niet
geslachtsrijpe Bergeenden hadden zich verzameld op een duin in de
Hazenduinen. De 1ste dag zat ik, goed verscholen onder een kwarrel,
op ±30 m van het nest. Maar… de woerd had me ontdekt, hij vloog
luid alarmerend weg en verdorie hij was toch wel die negen andere
Bergeenden gaan ophalen zeker en het hele eskadron maakte zo’n
hels kabaal, dat ik onverrichterzake afgedropen ben.
De volgende ochtend zat ik ± 60 m van het nest en ja om 5 voor 7
dook het mannetje naar zijn pijp en vloog er laag overheen en het
vrouwtje vloog hem achter na. Ieder koppel Bergeenden had een
plas of een deel van een ven, dat bij hun territorium hoorde en dat
ver van het nest gelegen was. Terwijl mevrouw haar toilet maakte en
haar ontbijt binnen speelde, stond de woerd, gedurende meer dan 1
uur, fier op wacht, op een nabijgelegen duin.
Als we op prachtige zomerochtenden in de hei rondzwierven, dan
waren we vaak getuige van het paarspel van de Bergeenden. Het
gegak was niet van de lucht en was kilometers ver te horen.
Ondertussen werd er een sierlijke paardans op het water uitgevoerd.
Ik kan er nog met veel genoegen aan terugdenken.
Van Wezenbeek sr., neef van mijn moeder en vriend van Huyskens
was, buiten het weekend, wel eens ’s avonds op stap in de Heide en
hij stelde vast, dat de woerd ook rond 7 uur zijn vrouwtje weer kwam
ophalen en dat dezelfde ceremonie als ‘s morgens uitgevoerd werd.
Hij meende, dat die tussentijd van 12 uur wel eens iets te maken kon
hebben met de getijden. Hun oorspronkelijke leefgebied lag immers
achter de zeedijken en zeeduinen en zo konden zij bij laag tij gaan
foerageren op de slikken en schorren. Is dit waar? Ik weet het niet.
Voor zover ik weet, maakten zij steeds hun nesten in konijnenpijpen,
die hier voor de intrede van de myxomatose zeer talrijk waren.
Op Goeree Overflakkee bezochten we in 1954 een natuurgebied en
daar toonde de natuurwachter ons een nest, dat een koppel
Bergeenden gemaakt had tussen duindoorn. Daar was niet bij te
geraken, zelfs niet door een vos. Ik heb nog nooit in heel mijn leven
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zo’n mooi geconstrueerd nest gezien. Het leek net een omgekeerde
tjapka met ontelbare donzige veertjes in elkaar gevlochten.
Ook bij ons is de Bergeend, jammer genoeg, een zeldzame bezoeker
geworden.
Louis Verpraet
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Wat een enthousiasme in deze groep
Er is die dag (14 september 2017) gewerkt in de gietende regen. Niet
te stoppen waren ze. Rododendrontakken knippen en zagen,
wortels uitsleuren, trekken, duwen, draaien en alles op hopen zetten
zodat het talud vrijkomt voor een kraantje om de humus uit de
gracht scheppen.
Gelukkig konden we ons drogen bij het houtkacheltje en bracht Jos
warme soep voor het middagmaal.

© René Peeters

René Peeters
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21ste ANKONA-studiedag op 10 februari 2018
Naar goede gewoonte organiseert de Antwerpse Koepel voor
Natuurstudie (ANKONA) haar ontmoetingsdag op de tweede
zaterdag van februari. Deze editie wordt samen georganiseerd met
het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen (UA).
Deze dag is het uitgelezen moment om collega-natuurliefhebbers te
ontmoeten en nieuwtjes uit te wisselen. De 21ste editie heeft plaats
op zaterdag 10 februari 2018 op de UA-Campus Groenenborger
(Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen) en start om 9u30.
Reserveer deze datum alvast in je agenda! Het thema van deze editie
is 25 jaar ‘Europese natuur - ’Think global, act local.
Het volledig programma kan je vinden op de ANKONA-website
(www.ankona.be; rubriek ‘ontmoetingsdagen’ en ‘kalender’)
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht en kan tot 3
februari 2018. Inschrijven doe je bij voorkeur digitaal via de ANKONAwebsite: www.ankona.be (rubriek 'ontmoetingsdagen')

“De Korhaan” digitaal
Wie “De Korhaan” digitaal als PDF wenst te ontvangen stuurt een
mailtje naar joris.pinseel@fulladsl.be.
Wanneer uw e-mailadres is veranderd, laat dit dan weten aan de
redactie. In ons mailbestand bevinden zich een aantal mailadressen
die niet meer actief zijn. Wij zouden het bestand willen aanpassen.
Foutieve of niet-actieve mailadressen worden uit het bestand
verwijderd.
Dank je voor de medewerking.
Het bestuur
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’t Begint kouder te worden …
Mijn tuintje is voor de rechtgeaarde tuinliefhebber een schande, een
puinhoop, om wanhopig van te worden. De vele bladeren blijven
gewoon liggen, de klimrozen zijn volledig verwilderd en steken langs
alle kanten meters uit, bukken dus als ge ernaast wilt gaan.
Maar … een paradijs voor vogels! Voeg daarbij nog wat geschikt
wintervoer voor mijn lieve bezoekers, en door mijn keukenraam is
het geweldig van ze allemaal bezig te zien: even wat lekker voedsel
halen, dan terugvliegen naar de veilige rozentakken, en peuzelen
maar.
Een roodborstje was de eerste winterse bezoeker, nu ook nog
verschillende mussen en mezen, twee vinken, twee merels, twee
tortelduiven en éen grote, ik denk wat oudere, zwarte bezoeker.
Als ik buiten ga om het eten te verdelen ben ik rustig, maar niet
muisstil, ik praat er zelfs zachtjes tegen. Natuurlijk weet ik dat ze me
niet verstaan, maar in een boek, gekocht voor het lidmaatschap van
het Davidsfonds (Het Bos – P. Wohlleben) stond iets dat ik volledig
logisch vind, namelijk dat dieren in de natuur die héél stil zijn
gewoonlijk niets goeds van plan zijn, dus gevaarlijk kunnen zijn. Een
dier dat niets kwaads in zin heeft beweegt zich gewoon, mét dus wat
gekraak, geritsel of een ander geluid. Volgens deze verklaring is dus
die persoon die rustig buiten komt en zelfs wat zacht babbelt, zeker
geen bedreiging.
Deze “theorie” werd zelfs bevestigd: toen ik gisteren naar buiten
kwam, vloog het roodborstje naar mij toe, tot op 1 meter, en keek
dan belangstellend toe wat ik bij had, en waar het zou vallen. Binnen
de seconde zat het lekker te pikken. Waw, fantastisch !
Ik kan dus naar mijn “onverzorgde” tuin vol interesse van achter mijn
keukenraam fijn de vogels bekijken, die niet achter tralies zitten,
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maar die zich gerust en natuurlijk gedragen, en mij elke dag blij
maken.
Veerle Snoeck.
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Het najaar is telkens opnieuw een boeiende periode om op zoek te gaan
naar vogels. De vogels ruilen hun broedgebied in voor hun
overwinteringsgebied en trekken daarbij door onze regio. Dit najaar was er
een falende zaadoogst in de bossen van Noord- en Oost-Europa. En in onze
bossen waren er ook amper beukennoten te vinden. Heel wat vogels
moesten dus echt op zoek naar voedsel. Dit werd ook duidelijk in onze
regio. Voederplaatsen in tuinen werden door meer vogels bezocht dan
anders (o.a. door vinkachtigen zoals Kepen) en ook in de bossen kregen we
enkele bijzondere gasten te zien. Zo was er een echte invasie aan de gang
van soorten uit Noord- en Oost-Europa zoals Grote Kruisbekken, Grote
Barmsijzen en Appelvinken. Hieronder kan je een overzicht lezen van de
meest bijzondere waarnemingen van afgelopen periode.

De laatste Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) werd op het
Stappersven opgemerkt op 29 september.
Grote Zilverreigers (Ardea alba) waren bijna dagelijks aanwezig in
de regio. Leuk was de waarneming van vier Purperreigers (Ardea
purpurea) die op 2 sept. over Wuustwezel vlogen.
In nov. waren er een reeks waarnemingen van Kleine Zwanen
(Cygnus bewickii) die pleisterden in de Kalmthoutse Heide,
voornamelijk op het Stappersven. Groepen werden er nog niet
gemeld, het ging altijd maar om enkele exn.
In nov. pleisterden er af toe enkele honderden Toendrarietganzen
(Anser serrirostris) in het weilandencomplex De Maatjes/Wezelse
Heide. Ditzelfde gold voor Kolgans (Anser albifrons).
Eind sept. verbleven er een 50-tal Smienten (Anas penopele) op het
Stappersven. Daar bleef het ook bij, want ook in november verbleef
er maar een laag aantal op ditzelfde ven. Pijlstaart (Anas acuta)
verbleef in wisselende maar kleine aantallen op het Stappersven.
Brilduikers (Bucephala clangula) waren de hele periode aanwezig in
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het Grenspark, meestal op het Stappersven, maar ook op
Biezenkuilen werden enkele waarnemingen verricht.
In okt. trokken enkele Rode Wouwen (Milvus milvus) over de regio maar toch iets minder dan andere jaren. Het feit dat de wind deze
periode niet veel uit oostelijke richtingen kwam, heeft hier ook wel
wat mee te maken. Op 7 en 14 okt. werd er telkens een Zeearend
(Haliaeetus albicilla) opgemerkt in de Kalmthoutse Heide. De eerste
Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) voor de winterperiode werd
waargenomen in de Wezelse Heide op 2 sept. Vanaf eind sept. was
deze soort regelmatig te zien in de heidegebieden van de regio en in
De Maatjes. Tot begin okt. werden er nog af en toe Visarenden
(Pandion haliaetus) op doortrek waargenomen in de regio.
Het eerste Smelleken (Falco colombarius) trok op 13 sept. over
Wuustwezel. In okt. werd de soort meermaals op doortrek
waargenomen, de grootste kans om deze soort te zien had je in de
verschillende heidegebieden van de regio. In nov. kon je nog enkele
exn. mooi bekijken in de Kalmthoutse Heide. De laatste Boomvalk
(Falco subbuteo) verbleef op 16 okt in de Kalmthoutse Heide.
Slechtvalk (Falco peregrinus) was bijna dagelijks in de regio te zien
en dit op diverse plaatsen.
Op 30 okt. maakten twee Kraanvogels (Grus grus), alvorens hun
tocht naar hun overwinteringsgebied verder te zetten, even een
tussenstop op een weiland in Wuustwezel. Opmerkelijk was de
waarneming van een overvliegende Jufferkraanvogel (Grus virgo) bij
het Klein Schietveld. De vogel bleek echter een metalen ring te
dragen en dus gaat het om een ontsnapt ex. uit één of andere
siervogelcollectie.
Bontbekplevieren (Charadrius hiaticula) trokken in sept. en okt. vrij
geregeld door de regio. Op 2 sept. foerageerde een groep van tien
exn. op een slikrand bij het Stappersven. Leuk was een
Morinelplevier (Charadrius morinellus) die op 7 sept. over de
Kalmthoutse Heide vloog. Van 4 tot en met 9 sept. trachtte een
Kleine Strandloper (Calidris minuta) zijn kostje bij elkaar te
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scharrelen op de slikranden van het Stappersven. Deze soort is toch
een schaarse doortrekker in onze streek. Bonte Strandloper
(Calidris alpina) was vrij geregeld bij diezelfde slikranden te zien.
Het enige Bokje (Lymnocryptes minimus) voor dit najaar werd op 4
nov. opgestoten in de Kalmthoutse Heide. In meer bosrijke
omgevingen in de regio werden weer een aantal Houtsnippen
(Scolopax rusticola) waargenomen.
Zwarte Ruiter (Tringa erythropus) was een schaarse gast; op 8 sept.
werd een ex. waargenomen in de Maatjes. Veel talrijker dit najaar
was de Groenpootruiter (Tringa nebularia).
Op 2 sept. riep een Draaihals (Jynx torquilla) bij het Stappersven. Op
het Groot Schietveld, net buiten de regio, wordt deze soort tijdens
het najaar zeer geregeld opgemerkt, maar in de heidegebieden in de
Kalmthout zijn het aantal waarnemingen toch beperkter. Middelste
Bonte Specht (Dendrocoptes medius) lijkt ondertussen volledig
ingeburgerd en is in heel wat bosgebieden in de regio aanwezig.
Op 29 sept. vloog een Duinpieper (Anthus campestris) over de
Kalmthoutse Heide. Paapjes (Saxicola rubetra) werden nog regelmatig op doortrek gemeld tot half sept. In okt. vlogen er af en toe
enkele Beflijsters (Turdus torquatus) over de heidegebieden van de
regio. Zeer bijzonder waren de ringvangsten van een
Struikrietzanger (Acrocephalus dumetorum). Deze zeer zeldzame
gast uit Azië werd op 27 sept. en op 17 okt. in het Grenspark
(PIDPA/De Nol) gevangen. Eind sept. en begin okt. kwamen er
enkele meldingen binnen van een Bladkoning (Phylloscopus
inornatus) in Kalmthout en op het Klein Schietveld. Ook zeer
bijzonder was de ringvangst van een Raddes Boszanger
(Phylloscopus schwarzi) in het Grenspark (PIDPA/De Nol) op 13 okt.
Baardmannetjes (Panurus biarmicus) werden af en toe gemeld in De
Maatjes. Op 10 okt. vloog daar een leuk groepje over van 22 exn.
De eerste Klapekster (Lanius excubitor) was terug present in de
heidegebieden op 30 sept. Over de telpost in de Kalmthoutse Heide
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vloog op 1 okt. Een Europese Kanarie (Serinus serinus) over. De
eerste tekenen van een invasie van Grote Barmsijzen (Acanthis
flammea) werd in de loop van de maand nov. ook duidelijk in onze
regio met waarnemingen op diverse plaatsen. In een houtkant met
elzen in Kalmthout werd zelfs een groepje van 30 exn. gemeld en
enkele tuinen werden door deze soort bezocht. Heel bijzonder is ook
de invasie van Grote Kruisbekken (Loxia pytyopsittacus). Deze soort
was vooral te zien in de Kalmthoutse Heide en op het Klein
Schietveld met groepjes tot 25 exn. Appelvinken (Coccothraustes
coccothraustes) werden zeer veel gemeld dit najaar – zelfs op
voedertafels. De soort doet het goed in de regio en het lijkt er op dat
dit najaar heel wat vogels uit Oost-Europa op bezoek kwamen. Een
IJsgors (Calcarius lapponicus) vloog over de Maatjes op 2 nov.
Tot zover dit overzicht. Alle waarnemingen kan je terugvinden op
https://noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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Beenbreek in de kwelzone van de Nol
Op de rand van het moeras werd op 5 plaatsen een zone van 10 op
40m geplagd. Hierbij kwam de moerasbodem bloot en werd de
kwelzone zichtbaar. Bedoeling is dat beenbreek hier ook de
volgende jaren kan kiemen. Sinds 2010 worden hier de
schommelingen van het kwelwater opgemeten.
In de zone staan sinds 21 oktober 2010 drie peilbuizen.
Het optimale peil kan op voorhand niet bepaald worden. Dit moet op het
zicht gebeuren en de evolutie moet doorheen de jaren opgevolgd en
aangepast worden. Een optimaal peil voor hoogveenontwikkeling is het
maaiveldniveau waarbij het water jaarlijks schommelt tussen 10 cm
boven het MV en 20 cm onder het MV. Het maaiveld is de plek met
veenmosgroei.
Fr. Naedts

Gelukkig hebben we hier gedurende zeven jaren 162 maal komen
meten. Alleen in de periode tussen 17 november 2010 en 14 maart
2011 stond het water enkele cm boven het maaiveld en sindsdien
nooit lager dan 20 cm onder MV. Hiermee voldoet deze plaats aan
de voorwaarden voor hoogveenvorming; wat zichtbaar is door een
dik pak Sphagnum, met aangroei van beenbreek en uitstroom van
kwelwater.
Op 9 oktober 2017 kwam de tuinbouwschool uit Oedelem op bezoek
voor een rondleiding i.v.m. de grootschalige ingreep om de Nolse
Duinen vrij te maken van ongewenste begroeiing.
Ondanks de droge zomer was hier voldoende uitstroom van
kwelwater en dit hebben we te danken aan een niveauverschil van
drie meter tussen Stappersven en Nol.
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© René Peeters – De plagzone in De Nol - 9 oktober 2017

In het moeras werden (links van deze plagzone) 845 beenbreekbloemstengels geteld en op de vrijgemaakte plekken werd, in de
hoop dat volgend jaar het zaad kan kiemen, het zaad uitgestrooid.
De studenten kregen de primeur om het zaad van de beenbreek uit
te strooien in het slijk; wat ze met veel plezier deden.
René Peeters
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Natuurtochten NAREKA
Januari
Zo 07.01.2018 - Grenspark: Vlaams natuurreservaat de Kalmthoutse Heide
Start: 10u  parking De Vroente Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout
Thema: Nieuwjaarswandeling.
Gids: Hilde Balbaert
Zo 14.01.2018 - Grenspark: Ravenhof
Start: 14u  Kasteel Ravenhof, Oud Broek 4, 2940 Stabroek
Thema: Moretusbos gescheiden door drie grenspalen.
Gids: André D’Hoine
Zo 21.01.2018 - Grenspark: Steertse Duinen
Start: 10u  parking manege De Wolf, Staartsestraat 55, 4635 RC Huijbergen NL
Thema: Van productie- naar natuurlijk productiebos.
Gids: Fred Severin

Februari
Zo 18.02.2018 - Grenspark: Kortenhoeff
Start 14u  parking Familyland, Groene Papegaai 19, 4631 RX Hoogerheide NL
Thema: Bomen in de winter.
Gids: Jac Smeijers

Maart
Zo 04.03.2018 - Grenspark: Vlaams natuurreservaat de Kalmthoutse Heide
Start: 10u  parking De Vroente Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout
Thema: Prille lentekriebels.
Gids: Dirk Verbist
Zo 11.03.2018 - Grenspark: Withoefse Heide
Start: 14u30  parking De Vroente Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout
Gids: Leo Juffermans
Zo 18.03.2018 - Grenspark: Ravenhof
Start: 14u  Kasteel Ravenhof, Oud Broek 4, 2940 Stabroek
Thema: De natuur wordt wakker.
Gids: André D’Hoine
Za 24.03.2018 - De Maatjes
Start: 10u  Kerk Nieuwmoer, hoek Kerkstraat/Wuustwezelsteenweg, 2920 Kalmthout
Thema: Vogels.
Gids: Marike de Haan

Chris Vander Sypt
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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:
Zondag 25 februari 2018 van 9u.00 tot 12u.00
Gebied Boterbergen
Vertrek vanaf Parking Zuid langs de Verbindingsstraat te Kalmthout

Meer info: info@grensparkzk.be – www.grensparkzk.be
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Zorgen om 'libellen van de vennen’
“Zorgen om ‘libellen van de vennen’” titelt een nieuwsbericht van de
Nederlandse Vlinderstichting van 22 november 2017.
De situatie in
Vlaanderen, en zeker voor het Grenspark en de beide Schietvelden in onze
buurt, is dus vergelijkbaar.
Veel libellensoorten waar we ons 20 jaar geleden zorgen over maakten,
doen het weer een stuk beter. Maar een paar soorten waar we toen
amper naar omkeken, zijn al van veel plekken verdwenen. Voor deze
libellen wil De Vlinderstichting zich de komende jaren inzetten, zodat ze
niet verdwijnen, maar zich weer kunnen herstellen.

In de vennen is het beeld niet rooskleurig. Hier lijkt de trend nog
steeds niet gekeerd en gaan soorten als Venglazenmaker en
Maanwaterjuffer nog steeds achteruit.
Bij vennen komen van nature veel libellen voor.
Vennen zijn bij uitstek een leefgebied dat geassocieerd wordt met
libellen. Hier vliegen in het voorjaar grote aantallen Viervlekken,
Smaragdlibellen en Azuurwaterjuffers. Later in de zomer zijn er
grote aantallen Watersnuffels en diverse Heidelibellen te vinden
met altijd wel een paar Grote keizerlibellen die rondjes over het ven
vliegen.
Specialisten vs. generalisten
Dit zijn echter allemaal libellensoorten die ook op andere plekken
voorkomen. Zij leven in verschillende landschapstypen en worden
'generalisten' genoemd. Met die generalisten gaat het dus goed, in
tegenstelling tot de specialisten. Voor libellen die helemaal
afhankelijk zijn van vennen, en nergens anders kunnen leven, is het
beeld een stuk minder rooskleurig. De Maanwaterjuffer en de
Venglazenmaker bv.; met deze libellen gaat het niet zo goed.
Stikstof
Deze soorten leven in vennen met minder buffering van kwelwater.
Deze vennen zijn erg gevoelig voor stikstof- en zwaveldepositie die
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kan leiden tot verzuring en vermesting. Aangezien deze depositie is
afgenomen zou je verwachten dat deze vennen zich weer herstellen
en daarmee ook deze twee libellensoorten. Dat gebeurt echter niet,
het gaat juist steeds slechter.
Oorzaken onduidelijk
Er zijn verschillende ideeën waardoor dit zou kunnen komen;
toename van concurrentie door andere libellen, accumulatie van
slib, disbalans in de nutriëntenhuishouding, toegenomen fluctuaties
in de waterstand of gestegen watertemperatuur. Maar eigenlijk
weten we het gewoon nog niet.
Tekst overgenomen van de nieuwsbrief van De Vlinderstichting van
22/11/2017 en aangepast door Igor Vandamme naar onze regio.

17 februari 2018

20u00

Voordracht

Einde
22u30

Fotolezing
“Libellen”
Projectiezaal “De Vroente”
Putsesteenweg 129, Kalmthout

© Filip Van Boven – Zwarte heidelibel
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© Filip Van Boven – Platbuik

© Filip Van Boven – Viervlek
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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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