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Wat een grillige winterperiode hebben we achter de rug.
December en januari … een winderige, sombere, natte en vooral
zachte periode. Van begin december tot eind januari hebben we
amper de zon gezien. Het was sinds 1934-1935 geleden dat er nog zo
weinig zonneschijn was. Bewolkt weer brengt natuurlijk ook neerslag
met zich mee en dat hebben we tijdens die maanden zeker
ondervonden. Nadien kregen we een zonovergoten en Siberisch
koude februari-maand voor de kiezen; met een schrale NO-wind en
ijskoude dagen. Ook de eerste dagen van maart was het nog koud.
Een laagje sneeuw sloot de koudegolf af, nadien werd het zachter en
op 4 maart werden al de eerste dagvlinders gesignaleerd.
Gelukkig waren er in die winterperiode momenten waaraan we ons
konden opwarmen. Sanne Cant werd; dezelfde dag van onze
Ledenavond in Hof ter Weyden, op een spectaculair parcours
wereldkampioene veldrijden. De mooie locatie, de lekkere pizza’s,
het gezellig buurten en de schitterende presentatie over de
Zuidelijke Oceaan maakten van deze Ledenvergadering een zeer
geslaagde avond - dat hebben we toch meerdere keren in de
wandelgangen opgevangen. De volgende ochtend leidde Chris 23
wandelaars rond in de Kalmthoutse Heide en onze ‘Libellenavond’
was met 45 deelnemers een groot succes. Wat kan een mens nog
meer wensen.
Nu staat het voorjaar met een druk programma voor de deur. Over
enkele weken start de Stappersvencursus. De voorjaarswandelingen
brengen ons weer op enkele mooie plekjes in onze regio. Hopelijk
kunnen we ook interessante planten en dieren bewonderen. En hoe
meer soorten we hier kunnen ontdekken, hoe beter onze regio uit de
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verf komt in de wedstrijd “10 jaar waarnemingen”. Over deze
natuurwedstrijd kan je meer lezen in dit nummer. Je kan trouwens
nog meer interessante artikels terugvinden. Zo kan ik allen de
bijdragen van Igor Vandamme, Carine Schelkens en Thijs Caspers
aanraden. De laatste stemt echter tot nadenken. In zijn bijdrage
beschrijft hij de dramatische neergang van de hoeveelheid ‘insecten’
in onze omgeving. Zij vormen, naast de planten, de basis van heel
ons ecosysteem. Ondertussen wordt er – terecht - veel aandacht
geschonken aan het verschijnen van de wolf in Vlaanderen, maar
men vergeet dat tientallen, zoniet honderden, andere, minder
charismatische dieren op de rand van uitsterven staan.
En zo maken we de link naar de gemeenteraadsverkiezingen.
Hopelijk staan de plaatselijke beleidsmakers positief tegenover
ideeën die onze medewerkers op tafel leggen tijdens een Gecoro- of
Minaraadvergadering. Natuur & Landschap moet uitdrukkelijker aan
bod komen in onze regio. Uiteraard zijn woon- en werkgelegenheid,
infrastructuur, landbouw, sport en cultuur belangrijk, maar milieu
landschap, luchtkwaliteit, biodiversiteit, fauna en flora zijn dat ook.
Meer een meer studies bewijzen dat “groen” in de leefomgeving een
positieve invloed heeft op onze levenskwaliteit. En met groen bedoel
ik uiteraard niet de massaal aanwezige ‘raaigrasakkers’ en
‘maïsvelden’, maar wel kleurrijke bermen en slootranden, Trage
Wegen, ruigtes en verloren hoekjes, houtkanten, bomenrijen,
houtwallen, hooilanden, moerassen, bos- en heidegebieden,
waterpartijen en bloemrijke aanplantingen in het straatbeeld.
Joris Pinseel
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12 april 2018

19u00

Plantentocht

Einde
±21u00

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

Dit jaar plaatsen we terug “Planten” in de aandacht. In Essen werden
sinds 1984 al 757 verschillende soorten aangetroffen.
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 (03/667 57 97 of joris.pinseel@fulladsl.be)

22 april 2018

8u00

Natuurwandeling

Einde
±12u30

Kalmthoutse Heide
“Vennenwandeling”
Parking Zuid, Verbindingsstraat,
Kalmthout

Een lange natuurwandeling met aandacht voor landschap, fauna en
flora, brengt ons door het mooiste deel van de Kalmthoutse Heide bossen, vennen, heidegebieden. Fitis, Tjiftjaf, Boompieper zijn zeker
al op post. Misschien kunnen we de mooie zang van de
Boomleeuwerik ook nog horen. En wie weet, kunnen we roofvogels
op trek waarnemen. Langs de paden groeien heel wat plantjes.
Heidespurrie is zo eentje. Een mooi, zeldzaam kleinood.
Een aanrader voor elke natuurliefhebber.
Gids: Joris Pinseel (03/667 57 97 of joris.pinseel@fulladsl.be)
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28 april 2018

7u30

Vogelwandeling

Einde
±12u30

Antwerpen Linkeroever
“Vogels”
Parking De Vroente, Putsesteenweg
Kalmthout

In het havengebied van Antwerpen liggen op Linkeroever echte
natuurparels. Sommigen oorspronkelijk, anderen als compensatiegebieden voor de havenuitbreiding. Deze open plassen met
rietkragen, natte graslanden, slikken en schorren vormen niet enkel
een mekka voor water- en weidevogels maar bieden ook heel wat
trekvogels een welkome tussenstop. Tijdens deze voormiddaguitstap
- tijdens het toppunt van de vogeltrek - bezoeken we enkele
vogelrijke plekken op Linkeroever en mogen we hopen op
“krentjes”.
Het precieze programma wordt bepaald tijdens de voorbereiding
met behulp van waarnemingen.be. Potentieel interessante plekken
zijn er genoeg: het “Groot Rietveld” en de “Rietmoerassen” bij Kallo,
“Putten” en “Drijdijck” bij Kieldrecht, de nieuwe natuurinrichting
nabij “Prosperpolder”, de “Doelpolder” en het “Paardenschor”.
We carpoolen, kostendelend, inclusief kosten Liefkenshoektunnel.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij, stevige wandelschoenen
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen voor 25 april 2018.
Info: Igor Vandamme (0492/08 01 13)
Gids: Jean Jordaens

© Glenn Vermeersch – Geoorde fuut
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29 april 2018

10u00

Natuurwandeling

Einde
±13u00

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

We stappen langs Over d’Aa en nemen het zandpad genaamd
‘Klaverpad’, rechtsaanhoudend maken we een lus doorheen
Horendonk en keren terug langs Schanker en de Kleine Aa, waar
Kristof ons langs het ‘Beekdalpad’ opwacht. Bij de visfuiken wordt de
vangst van een aantal vissoorten toegelicht. Onderweg staan we
enkele malen even kort stil bij de aanwezige flora.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij, stevige wandelschoenen
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.
Gids: Leo Juffermans (leo_juffermans@hotmail.com)
Visfuiken: Kristof Vlietinck

1 mei 2018

7u00

Natuurwandeling

Einde
±10u00

De Maatjes
“Vroege vogels”

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
Kalmthout-Nieuwmoer

Een vroege ochtendtocht in het rietmoeras “De Maatjes/Matjens” is
altijd een belevenis. ’s Ochtends zijn de menselijke geluiden nog
beperkt en kan je genieten van de prachtige geluiden van de
“natuur”: Blauwborst, Kleine karekiet, Rietgors zijn zeker op post.
Misschien slaat er wel een Nachtegaal of roepen de Grutto’s.
Met een ervaren gids op pad gaan, is altijd en belevenis.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij, laarzen (aangeraden)
Gids: Cel Van Hooydonk (vanhooydonkcel@gmail.com)
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6 mei 2018

6u00

Kalmthoutse Heide
“Op zoek naar een ‘Zoetelief’

Natuurwandeling

Einde
±8u30

NEC "De Vroente", Putsesteenweg, 129,
Kalmthout

‘s Morgensvroeg struinen door de Kalmthoutse Heide is genieten van
rust, de zang van de vogels en de opkomende zon. Zo vroeg in de
ochtend kan je misschien nog de zang van een ‘Zoetelief’ horen. Ook
andere heidevogels zijn vroeg uit de veren: Tjiftjaf, Fitis, Boompieper.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij, aangepast schoeisel.
Gids: Jos Jacobs (tel. 03/667 42 29 of jos-jacobs@scarlet.be)

18 mei 2018

19u00

Natuurwandeling

Einde
±22u00

De Maatjes
“Moeraslandschapstocht”

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
Kalmthout-Nieuwmoer

Een mooie wandeling, met aandacht voor plant, dier en historie.
Een boeiende tocht doorheen een aantrekkelijk gebied.
En dat gedurende een drietal uur.
Een aanrader.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij, laarzen (aangeraden)
Gids: Frans Van Dyck (frans@vandyck.info)

De Korhaan nr. 2 / april 2018

Pagina 8

21 mei 2018

13u00

Natuurwandeling

Einde
±17u30

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

Landgoed De Groote Meer ligt in de
gemeente Woensdrecht en is
854ha groot. Na het overlijden van
jhr. Paul Cogels in 1999, kwam een
groot deel van het gebied in bezit
van Natuurmonumenten. Het kerngebied Groote Meer dat gesloten
was en is voor het publiek, bleef
eigendom van de familie Cogels. In
het najaar van 2016 is het natuurgebied, in het kader van het Helvexproject, onder handen genomen. Uit de Groote Meer zijn de dennen
verwijderd, terwijl de bodem gebaggerd en geplagd is. De Groote en
Kleine Meer hebben te lijden onder verdroging. Een pijpleiding
vanuit de Nol zorgt er nu in de wintermaanden voor dat er vele
kubieke meters water het meer instromen. In de derde week van
januari al 100.000m³.
De vele boswilgen in De Kleine Meer zijn ook gekapt en ook hier is de
bodem voor een groot deel schoongemaakt. De Kleine Meer
ontvangt, ook via een pijpleiding, water vanuit het natuurreservaat
Kortenhoeff.
Tijdens de wandeling gaan we zowel langs de Groote als de Kleine
Meer, een flinke tocht dus.
Het aantal deelnemers aan deze excursie is beperkt tot 30.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en laarzen bij
regenweer. Muggenmelk kan nuttig zijn.
Deelname: €5 t.v.v. van 3de Wereldproject van de Familie Cogels.
Op voorhand inschrijven ‘verplicht’ !
Gids: Fred Severin (0031 164851911 of fred.severin@gmail.com)
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24 mei 2018

19u00

Plantentocht

Einde
±21u00

Natuur in de buurt
“Groen in grijs”
Parking Heuvelhal, Kapelstraat
Essen

Planten kan je overal vinden. Je hoeft geen natuurreservaten te
bezoeken om mooie en interessante soorten te ontdekken. Vandaag
gaan we op zoek in wegbermen, zowel verharde als grazige.
Gids: Joris Pinseel (03/667 57 97 of joris.pinseel@fulladsl.be)

8 juni 2018

21u00

Natuurwandeling

Einde
±23u30

Kalmthoutse Heide
“Nachtgeluiden”
Parking De Vroente, Putsesteenweg
Kalmthout

Na zonsondergang worden de nachtdieren actief in het reservaat.
Nachtzwaluw, rugstreeppad, veldkrekel en andere nachtbrakers
nemen de plaats in van dagactieve soorten. Geheimzinnige geluiden
vullen de avondlucht. Nieuwsgierig? Kom dan zeker luisteren. Deze
wandeling geeft je een andere kijk op onze plaatselijke natuur.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en laarzen bij
regenweer. Muggenmelk kan nuttig zijn.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids voor 3 juni.
Gids: Joris Pinseel (03/667 57 97 of joris.pinseel@fulladsl.be)
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9 juni 2018

22u30

Determinatieavond

Einde
±1u30

31ste Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Huize De Preker-Pinseel
Klaprooslaan 8, Essen-Wildert

De eerste nachtvlindernacht gaat door in een bostuin, gelegen in het
Woonbos op Wildert. In de buurt vinden we, naast tuinen, ook nog
enkele percelen Grove den, met een gevarieerde ondergroei van
struiken. Een variatie aan nachtvlinders is hier zeker mogelijk.
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.
Info: Joris Pinseel (03/667 57 97 of joris.pinseel@fulladsl.be)

20 juni 2017

9u00

Info-dag

Einde
±16u00

Gierzwaluwwerkgroep
“25 jaar werking”
G.C. Oude Pastorij,
Essendonk 3, Essen-Centrum

Dit jaar bestaat de Gierzwaluwwerkgroep 25 jaar en dat wordt
gevierd.
Na de ontvangst, met enkele
korte toespraken in de Oude
Pastorij, staat een etentje en een
dorpswandeling gepland langs
enkele gierzwaluwlocaties.
Wil je deze dag meemaken, maak dan tijdig en afspraak, want de
plaatsen zijn beperkt.
Inschrijven & Info: Wim De Bock (03/667 49 19)
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23 juni 2018

22u30

Determinatieavond

Einde
±2u00

32ste Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Huize Fret-Schepers
Schelpheuvelstraat 68, Essen-Heikant

Onze tweede avond gaat door in een tuin, gelegen in een woonwijk
op Heikant. Vorig jaar hebben we hier de lampen als eens opgesteld
in deze gevarieerde tuin. We hopen dat er deze keer evenveel of
meer soorten op het licht afkomen.
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 juni 2018

8u30

Beheerwerken

Einde
±12u30

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

Elk stukje natuur heeft op
regelmatige tijdstippen een
onderhoudsbeurt
nodig.
Vandaag wordt gemaaid en
wat gesnoeid.
Meer info te verkrijgen bij de
conservator.

Info: Wim De Bock (03/66749 19)
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30 juni 2018

9u00

Beheerwerken

Einde
±13u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken - maaien”
Samenkomst aan het Boshuisje

Op deze beheerdag verwelkomen we ook de deelnemers aan de
“Stappersvencursus”. Samen met het beheerteam en andere
natuurliefhebbers nemen we enkele stukjes van het gebied onder
handen. Aansluitend is er een korte receptie, gezellig samenzijn en
de diploma-uitreiking aan de cursisten.
Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)

7 juli 2018

22u30

Determinatieavond

Einde
±2u00

33ste Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Huize Baeteman
Merellaan, Essen-Wildert

We proberen een zicht te krijgen op de soorten in deze bostuin.
Bij mooi weer is succes verzekerd!
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep.
Info: Joris Pinseel (tel. 03/667 57 97 of joris.pinseel@fulladsl.be)

26 juli 2018

19u00

Plantentocht

Einde
±21u00

Natuur in de buurt
“Groen in grijs”
Samenkomst aan de Oude Pastorij
Essendonk, Essen

Planten kan je overal vinden. Je hoeft geen natuurreservaten te
bezoeken om mooie en interessante soorten te ontdekken. Vandaag
gaan we op zoek in en rond het park van de Oude Pastorij.
Gids: Joris Pinseel (tel. 03/667 57 97 of joris.pinseel@fulladsl.be)
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27 juli 2018

22u30

Determinatieavond

Einde
±2u00

34ste Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Huize Konings
Petrus Janssensstraat 6, Kalmthout

We proberen een zicht te krijgen op de soorten in deze tuin, gelegen
in de onmiddellijke omgeving van de Boterbergen. Succes verzekerd!
Deze avond kan ons nog een mooi natuurspektakel bieden … er is die
avond namelijk een volledige maansverduistering te zien, met
tussen 21u30 en 23u15 een mogelijke bloedmaan. Omdat de maan
verduisterd is, kan je op dat moment tientallen sterren waarnemen
(wel een verrekijker gebruiken).
Uiteraard duimen we voor een heldere hemel!
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep en een verrekijker!
Info: Joris Pinseel (tel. 03/667 57 97 of joris.pinseel@fulladsl.be)

© Joris Pinseel – Gerande spanner – 2014
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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 mvv “naam + weekend
Ardennen 2018”.
Meer praktische informatie wordt gegeven bij inschrijving.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus snel zijn is de boodschap.
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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

Inschrijven en info over deze cursus:
Joris Pinseel
(joris.pinseel@fulladsl.be)
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Van rups tot vlinder
Op 12 september 2017 wandelde er een rupsje over het deksel van
de compostbak. Het was een niet alledaags rupsje: gele en groene
strepen, een pikzwarte kop en een paar grote zwarte wratten op de
rug. Een van die kleine wapendragers dacht ik. Rupsen zijn meestal
vrij gemakkelijk tot groepen vlinders terug te voeren en sommige
groepen vlinders worden zelfs naar de vorm van hun rups genoemd.
De beervlinders hebben hun naam aan hun dikharige rupsen
ontleend; de pijlstaarten aan hun rupsen met een gekromde
pijldoorn aan het eind van hun rug; de spanners aan hun rupsen die,
bij gebrek aan goed ontwikkelde middenpootjes, zich voortbewegen
door op hun achterste poten te gaan staan – ze brengen hun
voorpoten vooruit spannen hun middenlijf boogbormig op en
trekken het achterdeel weer bij. Valt een rups aan een groep
toewijzen mee; een rups tot de vlindersoort terugbrengen valt nogal
eens tegen.
Ik dacht in dit geval aan de Kleine wapendrager, maar twijfelde. Ik
heb het dan maar in zo´n plastic potje waarin onze slager zaliger
(wees gerust hij is levend en wel, maar gestopt met slagen en
beenhouwen) specialiteiten verkocht gezet samen met een keuze
van blaadjes. Gaatjes in het deksel geprikt zorgden voor
luchtverversing.
Het rupsje verkoos schietwilg en floreerde volop. Ik maakte me al
zorgen want de blaadjes aan de schietwilgen begonnen in deze tijd
van het jaar al te verdorren en zouden er niet lang meer zijn. En zie,
de natuur gaat haar gang. Op 16 september was geen rupsje meer te
zien: een gevouwen en dichtgenaaid schietwilgblad hing stevig tegen
de gladde plasticwand gesponnen. Nog een propje watte gedrenkt in
water in het doosje en afwachten maar.
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Op 12 januari 2018 dacht ik er plots aan dat ik reeds een hele maand
vergeten was water toe te voegen. Dat moest snel goed gemaakt.
Aan het eind van het wilgenblad glinsterde een rode druppel. Dat
gaat fout dacht ik. En toen fladderde er iets: ik kon nog net het
dekseltje op het doosje dichtklappen: een jong mannetje Bruine
wapendrager was geboren.
Op 24 oktober 2017 liep ik onderaan in een spleet van een dikke
Amerikaanse vogelkers tegen een verticaal aangehechte pop aan.
Het was een niet-alledaagse pop: getande kammen op de rug en een
scherpe puntstaart; lichtgrijs met een delicaat patroon van ordelijke
zwarte streepjes en haakjes, iets minder dan drie centimeter lang. Ik
kan me maar één soort vlinder voorstellen die bij deze pop kan
passen. Maar je weet nooit. Dus wacht die pop nu, regelmatig van
wat vocht voorzien, in een plastic bakje van onze slager zaliger.
Als het wordt wat ik denk, mag Joris een op Horendonk niet eerder
geziene soort aan de lijst toevoegen.
Als ik u nu nog niet kan zeggen wat het wordt is dat de schuld van
diezelfde Joris: hij staat erop zijn teksten voor De Korhaan van april
vóór 1 maart binnen te hebben. Of misschien toch niet: of enkele
weken uitstel de oplossing zou geven valt te betwijfelen want
volgens het boekje vliegt de Gestippelde houtvlinder niet voor mei.
Op 18 januari 2018 zit naast een niet-alledaagse streepsteelmycena
op een rottende lorkenstomp een ruwharig ellipsronde coccon
tussen het hout geklemd, 13 millimeter diameter, achtentwintig
millimeter lang. Bij de vlinder die zich daarin ontwikkelt kan ik me
niets voorstellen. De coccon wacht in een derde plastic bakje van
onze slager zaliger op een oplossing.
Het zal me nog spijten dat onze slager niet meer slaagt
Koen Verschoore
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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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maandag enkel op afspraak
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Beheer met een hart voor de Kalmthoutse Heide
Op een koude zaterdag in februari maakte ik kennis met Bart Van
Hoydonck. Bart is natuurarbeider van beroep en houdt daarnaast
ook schapen. Een kudde schapen beheren betekent ook af en toe
uitkiezen en slachten. Indien dat doordacht en met het nodige
respect gebeurt, kan ik me hiermee verzoenen. Een eerlijk stuk vlees
kan me smaken. Een mens is in mijn ogen van nature een alleseter
en ik vul mijn rol als vegetariër enkel in, uit protest voor de te ver
doorgedreven industrialisering van de veeteelt.
Bart en ik raakten al snel aan de praat. De liefde voor de
Kalmthoutse Heide is een gemeenschappelijke passie. Bart werkt
met Filip van Boven en Daniel Delcroix en samen vormen zij een
ijzersterk team. Drie musketiers die met hun gezamenlijke kennis en
ervaring vaak creatieve technieken hebben bedacht in het beheren
van ‘hun’ Heide. Mijn interesse is onmiddellijk gewekt en mijn vraag
of ik hierover iets zou mogen schrijven wordt enthousiast onthaald.
Heel toevallig staat dit team ook op een kruispunt, het begin van een
grote herstructurering waar ze toch met een zekere angst naar
kijken. Van hogerhand is besloten alles te centraliseren, zodat zij
straks wellicht niet meer de ‘vaste’ ploeg van de Heide
vertegenwoordigen en alles vanuit een centrale loods zal worden
ingepland. Wat dit allemaal juist teweeg zal brengen weet niemand.
Het is vast geen toeval dat onze wegen zich op dit moment kruisen …
Op een zonnige maandagmorgen spreken we af op de parking van De
Vroente. We starten onze tocht met de terreinwagen van het team
en gaan een kijkje nemen naar enkele projecten.
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Onze eerste stop is een voor mij onbekende plek in de richting van
de Paalberg en grenst aan de bossen van het domein van Van Thillo.
Slangenheuvels

© Jef De Winter

© Filip Van Boven – gladde slang

Bart vertelt me dat zij hier een idee uitwerkten dat jarenlang rijpte:
de slangenheuvels. De heuvels dienen als winterverblijf of
opwarmplaats voor de gladde slang (Coronella austriaca) die in dit
gebied voorkomt. De gladde slang is relatief klein en onopvallend en
heeft in vergelijking met andere soorten een verborgen levenswijze,
ze wordt daardoor zelden gezien. Het is een beschermde diersoort.
De opbouw van zo’n slangenheuvel lijkt eenvoudig. Er wordt eerst
een basis gebruikt van vrij dikke stammen hout die naast elkaar
worden gelegd zodat er via de ronde en schuine kanten openingen
ontstaan waarin de slang kan bewegen. De bomen worden uit de
bosrand gehaald waardoor er een gekartelde zone ontstaat, maar
daarover later meer. Bovenop de stammen worden kleinere takken
of kruinen gelegd met als toplaag plagsel en klotten pijpenstro
(Molinia caerulea) zodat de warmte in de heuvel bewaard blijft.
Ervaring en voeling met alle aspecten en noden van het Kalmthoutse
biotoop en haar bewoners lijken eenvoudig maar zijn dat niet. Zo
merkten zij op dat arbeiders die dit gebied minder goed kennen dit
eenvoudig concept wilden uitvoeren op een wijze die absoluut niet
zou werken. De collega natuurarbeiders legden de stammen netjes
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kruiselings op elkaar, met het idee vakken te creëren voor de slang.
Een wiskundig uitstekend idee, ware het niet dat de gladde slang een
fijn diertje is (60 tot maximaal 80 centimeter) dat zich totaal verloren
zou voelen met al die ruimte. Komt erbij dat de grote vakken sneller
gaan instorten en verteren, wat de verblijfplaats snel ongeschikt zou
maken. De door de jaren heen geleerde ervaring, gecombineerd met
wat boerenverstand en een grote passie voor al wat leeft, heeft de
‘vaste heideploeg’ geleid bij dit project.
Communicatie is uiteraard ook een must.

© Filip Van Boven

Bij aanvang van het project werd een ‘terreinbezoek’ georganiseerd
door boswachter Jef De Winter. Hij nodigde een aantal mensen uit
die vanuit verschillende invalshoeken hun ideeën naar voor konden
brengen over hoe en waar die slangenheuvels het beste konden
gelegd worden.
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Biologen die al jaren de gladde slangen op de heide bestuderen
gingen in overleg met de boswachter en de arbeiders. Theorie en
praktijk ontmoetten elkaar en op die manier kreeg het project pas
echt vorm. Op deze wijze zijn de mensen die de slangen straks gaan
opvolgen mee op de hoogte gebracht en kunnen zij in de prille lente
(straks!) gaan kijken of de heuvels ook daadwerkelijk worden
gebruikt.
De gladde slang is actief van april tot augustus/september. In
november hebben de dieren hun winterkwartier opgezocht en
brengen hierin de winterslaap door. In maart/april ontwaken ze.
Afhankelijk van het weer komen de vrouwelijke slangen eerst
opwarmen op de heuvels. Waarschijnlijk gebeurt de bevruchting in
de winter, zeker weet men dat niet. Deze soort heeft nog niet al zijn
geheimen prijsgegeven. Feit is dat de vrouwelijke, drachtige
exemplaren kracht komen opdoen door te zonnebaden. De gladde
slang is eierlevendbarend. Zodra de jongen zijn geboren komen ze
direct uit het ei dat geen kalkschaal heeft maar slechts bestaat uit
een dun vliesje. Een deel van de jongen verlaat het 'ei' al in de
moeder. Het vrouwtje zet de jongen af aan het eind van de zomer
van eind juni tot augustus/september. Hierbij komen maximaal 15
jongen ter wereld, het aantal is afhankelijk van de grootte van het
vrouwtje. Bij hun geboorte zijn de juvenieltjes ongeveer 12 tot 20
centimeter lang, ze zijn zeer donkergrijs van kleur. Na drie jaar zijn ze
volwassen, de gladde slang heeft een levensverwachting van
ongeveer 15 jaar.
Mannelijke gladde slangen zijn absoluut geen ‘nieuwe mannen’ want
het gebeurt meermaals dat zij hun kroost aanzien als makkelijke
prooi en opsmullen. Of de mannelijke en vrouwelijke exemplaren
samen overwinteren of niet is nog niet met zekerheid geweten. Feit
is dat deze slangenheuvels een massa info kunnen geven aan de
herpetologen!
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Chopperen
Buiten de slangenheuvel krijg ik hier ook een ander aspect van het
beheer te zien. Het ‘chopperen’. Chopperen is het verwijderen van
de vegetatie en een deel van de bovenste humuslaag. Het is een
werkwijze tussen maaien en plaggen. De humuslaag wordt bij
chopperen niet volledig verwijderd. Chopperen gebeurt met een
robuuste klepelmaaier waarbij de klepels een paar centimeter in de
bodem gaan. Het choppermateriaal wordt direct opgezogen en
afgevoerd. Bedoeling is de grond terug ‘op te roeren’ en zaadbanken
bloot te leggen zodat er een grotere diversiteit aan planten komt.
© Jef De Winter

Ook hier lijkt de techniek
doodeenvoudig maar ook hier
is toch wel de nodige kennis en
omzichtigheid verreist.
Bart, Daniel en Filip hebben in
de loop der jaren geleerd dat
het beste resultaat bereikt
wordt met het chopperen in
smalle stroken die het terrein kriskras verdelen. De stroken zijn niet
meer dan twee meter breed en maken dat er nog een makkelijke
oversteek is voor insecten, reptielen en amfibieën. Ook de vlinders
vinden op deze manier een veilige oversteek terwijl het gechopperde
deel zorgt voor een verjonging van de vegetatie. Ons trio vermijdt
deze werken in de zomermaanden uit te voeren. De planten zitten in
de warmere maanden immers vol leven dat bij het chopperen ook in
de laadbak verdwijnt en wordt afgevoerd, en dat is allerminst de
bedoeling. Bij het uitbesteden van deze taak aan bosarbeiders die
minder vertrouwd zijn met het beheer van deze heide, merkte het
team op dat er een groot vierkant werd gechopperd. Op papier heeft
men hetzelfde werk uitgevoerd, met dezelfde techniek, maar het
resultaat is allesbehalve ecologisch. De vegetatie gaat zich uiteraard
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verjongen, maar heel wat andere deelgenoten van de ingewikkelde
biotoop van de heide kunnen zulke ‘voetbalvelden’ niet overbruggen.
Een belangrijk deel van de noodzakelijke diversiteit gaat verloren
door een verkeerde techniek te gebruiken met het toch wel
doelgericht materiaal.
Er is een groot verschil tussen het uitstippelen van de taken op
papier en de ecologische uitvoering ervan. Dit overbrengen aan
andere collega’s is uiteraard mogelijk, maar in de praktijk niet zo
eenvoudig uitgelegd. Het vergt heel wat jaren om kennis te vergaren
en binding te krijgen met het terrein, vóór men op het punt belandt
waar kennis hand in hand gaat met creativiteit.
Belangrijk is ook in overleg met elkaar te gaan bepalen welke
gedeelten moeten bewerkt worden. Dit drietal weet heel goed
wanneer wàt gechopperd werd zodat er na enkele jaren een terrein
ontstaat dat heel verscheiden is in vegetatie: van jonge over
middeljonge naar oudere plantengroei. Dat schept een enorme
verrijking. Door hun gemeenschappelijke zienswijze is het nauwelijks
nodig dit administratief in kaart te gaan brengen, zij bekijken met
één oogopslag het terrein en weten wat de volgende stap is. Ik ben
onder de indruk van de binding die deze mannen hebben met hun
werkplek. Dit is voor hen absoluut geen ‘nine to five-job’, dit is een
levenswerk met hartverwarmende betrokkenheid.
Management en creativiteit
Het idee van de slangenheuvel groeide vanuit een ander project
waar we dadelijk naar gaan kijken: het vrijmaken van een klein ven
om de libellen meer kans te geven zich voort te planten. De klotten
pijpenstro die hierbij vrijkwamen werden gebruikt om de
slangenheuvels te bedekken. De takken en boomstammen kwamen
dan weer voort uit het idee om de bosrand meer te gaan kartelen.
Als je in een bosrand hier en daar bomen verwijdert, creëer je een
langere bosrand en ook een microklimaat in de inhammen, wat een
enorm voordeel geeft voor verschillende diersoorten.
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In mijn eigen opleiding als natuurgids hoorde ik steeds dat de
vliegden moet worden geweerd uit de heide. De heide heeft immers
voortdurend de neiging terug te gaan naar zijn oorspronkelijke staat,
en dat is een bos. Toch hoor ik vandaag dat dit beheer ook met
nuance dient uitgevoerd te worden. De vliegden heeft écht wel een
belangrijke functie in dit landschap en wordt vaak gebruikt als
uitkijkpost of nestgelegenheid voor vogels zoals bijvoorbeeld de
roodborsttapuit (Saxicola rubicola), een vogel die zich echt thuis
voelt op de heide.

© Filip Van Boven - Roodborsttapuit

Slechts met ervaring kan je weten welke vliegdennen je best
verwijdert en welke niet. En zo wordt de opdracht ‘10% laten staan’
weer iets helemaal anders dan pure wiskunde op een takenblad. ‘De
musketiers’ vinden het recycleren van het opgehaald materiaal
belangrijk. Er wordt zoveel mogelijk hergebruikt, wat het
kostenplaatje van de werken drastisch doet verlagen indien men
alles op lange termijn bekijkt. Het is vaak zoeken wàt waar werkt. De
geschiedenis van het beheer is bepalend en de kennis van het terrein
neemt jaren in beslag. Heidegebied kan zeer divers zijn.
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Stikstofdepositie in de heide
Gelukkig kan men sinds kort stellen dat door de verstrenging van de
milieuwetgeving de stikstofdepositie op de heide en het probleem
van zure regen is verbeterd. Toch kan men op de Kalmthoutse Heide
nog steeds de invloed van de fall-out van Antwerpen en zijn haven
vaststellen. De opmars van pijpenstro en andere grassen die houden
van een stikstofrijke bodem is nog steeds een probleem. Dat maakt
het beheer van de open heide complex en delicaat.
In andere heidegebieden zal men minder geconfronteerd worden
met deze grassen, om de eenvoudige reden dat de luchtkwaliteit in
die gebieden van een andere orde is. Gebieden zoals het Klein of
Groot Schietveld, die vlakbij liggen, hebben toch een ander biotoop
en vereisen een totaal andere aanpak.
De tweede stop vindt plaats aan het ven dat terug is vrij gemaakt.
Ik kan me niet zo geweldig goed oriënteren, maar aan de bordjes die
we voorbijrijden met de terreinwagen merk ik dat we in het buurt
blijven van het wandelpad ‘Schaap’.
Libellen-ven
Dit kleine ven heeft geen eigen naam, maar is ‘gered’ want was bijna
compleet dichtgegroeid door pijpenstro. Zo kwamen dit
driemanschap in 2016 op het idee het ven terug vrij te maken door
middel van een kleine kraan die gehuurd werd. Systematisch werden
de pollen pijpenstro gegrepen en verwijderd zodat er steeds meer
water vrij kwam. Het pijpenstro had zich als een tapijt geweven over
het ven. Bedoeling was de libellen te helpen met voortplanten. Het
ven is niet als één grote vlakte vrijgemaakt maar heeft verschillende
inhammen zodat de libellen kunnen oversteken, uitsluipen, drogen,
rusten, ….
Kennis hierover is opnieuw een sleutelwoord. De drie
natuurarbeiders zijn dan misschien wel in ‘loondienst’ maar ook
buiten de werkuren zijn ze met hart en ziel betrokken bij de heide. En
dit voel je in hun aanpak.
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Met grote voldoening merkten ze dat deze opengemaakte plek de
voorbije zomer vaak gebruikt werd door een massa libellen die hier
hun eitjes kwamen afzetten. Deze schatten liggen nu te rijpen in het
water. Wat zal het deze zomer een feest zijn als al dat jong grut
uitsluipt!
De klotten werden deels gebruikt voor de slangenheuvel en deels op
het terrein gelaten. Ook hierover werd nagedacht. De heuveltjes met
materiaal liggen niet zomaar toevallig ergens, maar zijn welbepaald
op plekken gedeponeerd zodat de zuidkant verwarmd kan worden
door de middagzon. Op die manier kunnen de uitgeslopen libellen in
het zonnetje opdrogen tegen de zuiderse heuvelrug.
Venglazenmaker (Aeshna juncea), venwitsnuitlibel (Leucorrhinia
dubia) en noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) zijn
voorbeelden van zeldzame libellen die je hier sinds de werken weer
kunt vinden.

© Filip Van Boven – Venglazenmaker

© Filip Van Boven – Noordse witsnuitlibel

We gaan weer op pad, en houden even halt op een plek waar
stuifzand aanwezig is. Een jaar geleden hebben Daniel, Filip en Bart
hier een stuk opengemaakt zodat het zand terug kan stuiven. Als dit
niet gebeurt gaat het zand heel snel verankeren. Het grijs
kronkelsteeltje is hiervan een belangrijke oorzaak.
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Grijs kronkelsteeltje
© Jef De Winter

Grijs
kronkelsteeltje
(Campylopus introflexus)
is een mos dat pas sinds
de jaren 60 in onze regio
te vinden is. Het is
uitgegroeid
tot
een
probleemsoort op landen kustduinen.
Onderzoek
heeft
aangetoond dat een
invasie van grijs kronkelsteeltje kan leiden tot achteruitgang van
soortenrijke korstmossenvegetaties.
Ook bij het opvolgen van dit probleem probeert het team
verschillende handelingen aan elkaar te koppelen. Bij het
openmaken herbruiken zij de afgeschraapte toplaag om de paden
terug aan te vullen en de wegen te herstellen zodat alles functioneel
blijft. Eens het zand terug vrij is begint het met de wind te stuiven.
Ook hier is de boodschap met kleine stukken te werken zodat je
overhangende zandrichels krijgt waarin de mierenleeuw
(Myrmeleontidae) graag vertoeft. Het open zand is dan weer een
perfect biotoop voor
zandbijen (Andrena) en
verschillende soorten
zandloopkevers
(Cicindelinae).

© Filip Van Boven - Zandbij
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© Filip Van Boven – Groene zandloopkever

Ruggen
Onze laatste stopplaats is een project waarvan de inspiratie kwam uit
de landbouw: het ruggen. Deze techniek wordt normaal gebruikt om
het hooi bijeen te schrapen.
Onze ploeg ontdekte dat dit werktuig ook kan gebruikt worden op de
heide. In de winter, als het pijpenstro afgestorven is, kan je met dit
toestel ook het strooisel van het pijpenstro heel makkelijk
verwijderen. Dit is niet alleen brandwerend (het strooisel is
gevaarlijk brandbaar) maar ook énorm gunstig voor het ontwikkelen
van inheemse planten die zich anders verdrongen voelen door het
pijpenstro.
Bij de duinengordel van het Meeuwenven, is dit wonderbaarlijk mooi
te merken! Dit stukje heide bevat héél wat bijzondere planten en de
drie mannen zijn maar wàt fier op het resultaat van hun
inspanningen. Trots tonen zij me wat er in deze koude wintermaand
aan plantjes komt piepen.
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We zien beenbreek (Narthecium ossifragum), vleugeltjesbloem
(Polygala) en afgelopen zomer stond hier ook klokjesgentiaan
(Gentiana pneumonanthe) en zonnedauw (Drosera)! Door deze
techniek komen de zaden van deze planten terug naar boven en
worden ze opnieuw levensvatbaar.

© Filip Van Boven – Klokjesgentiaan

© Filip Van Boven – Ronde zonnedauw

Ik zou nog urenlang kunnen luisteren naar de gepassioneerde
verhalen van deze natuurvrienden, maar het wordt stilaan tijd om af
te sluiten. Wanneer ik netjes op de parking van De Vroente wordt
afgezet en met een laatste groet afscheid neem, flitst er één
gedachte door mijn hoofd die heel de boodschap van deze tekst
samenvat: “Never change a winning team.”

© Jurgen Rombout

Carine Schelkens
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Natuur in de Kalmthoutse Heide tussen 1950-1970
Mijn laatste “natuurpraetje” wil ik beginnen met een verhaal over de
Biezenkuilen. In de jaren 50 stonden deze vol met Lisdodden en Riet.
Op een eilandje, in het midden ervan gelegen, broedde elk jaar een
Dodaars. Tussen de Lisdodden hebben we tot driemaal toe een
Roerdomp in paalstand gezien, maar nooit hebben wij een broedsel
gevonden. In het Wilgenstruweel broedde jaarlijks een Witgesternde
Blauwborst.

Biologische invloeden op de Biotoop van de
Kalmthoutse Heide
Na de desastreuze watersnoodramp in Februari 1953 hebben de
Nederlanders grootse plannen in verband met waterkeringswerken
opgezet en ook uitgevoerd. Immers, voorheen strekte er zich een
immense watervlakte uit van het Hollands Diep tot de
Oosterscheldedelta. De trekvogels trokken omheen deze grote plas
en gebruikten de Kalmthoutse Heide als rustplaats; na de voltooiïng
van de nieuwe dijken en bruggen vonden de vogels andere
rustplaatsen en werd hun vliegroute ook korter. Huyskens voorzag
toen dat er hierdoor minder trek in de Kalmthoutse Heide waar te
nemen zou zijn. Misschien kunnen Herman Voet en René Nelen
daarop een antwoord geven.
Eind jaren 50 dook er een ander biologisch fenomeen op, nl. de
Myxomatose. De heidevelden waren eeuwenlang het graasgebied
voor schapen. Deze begrazing zorgde ervoor, dat de Struikheide zich
bleef vernieuwen. In 1912 verdween echter de laatste kudde met
herder uit de heide. Maar geen nood: duizenden vitale konijntjes
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zetten het grazen ongestoord verder, tot er begin jaren 60 een toen
onbekende ziekte uitbrak en een waar slagveld onder de konijnen
aanrichtte. Bijna geen enkel konijn overleefde de Myxomatose. Nu
kon de verbossing in snel tempo haar gang gaan.
Hierdoor werd de Wulp als broedvogel teruggedrongen, want de
jonge boompjes belemmerden zijn zicht en ook voor de Bergeend
was het balen: geen konijnen, dus ook geen pijpen, om een nest in te
bouwen
Door de boomopslag ging de oppervlakte, begroeid met Struikheide
fel achteruit, want deze plant is een zonneklopper. Bij onvoldoende
zon worden er geen nieuwe twijgen gevormd. De heidestruik wordt
maximaal 25 tot 30 jaar oud en sterft dan af, behalve na vraat of
afmaaien. Daar boven op kwam er een explosieve aangroei van het
Heidehaantje, een klein bruin kevertje, waarvan de lichtgroene larve
uitsluitend op de Struikheide leeft. Zij tastten de voedselreserves van
de plant aan, die als gevolg daarvan niet kan overwinteren. Alleen
struiken, jonger dan 7 jaar kunnen dit overleven.
Het graasschema in onze natuur verliep als volgt. In het vroege
voorjaar kwamen de zaailingen en de kleine boompjes vol met
voedsel, bestaand uit suikers en zetmeel, aan de beurt. Hieraan werd
flink gegeten en de boomopslag kreeg geen kans om zich te
ontwikkelen. In 1955 was de Withoevense Heide één heideveld, met
hier en daar een boom of groepjes bomen, die de nodige schaduw
aan de herder en zijn kudde verschaften. Na de vraat aan de jonge
boompjes kwamen de jonge grassen aan de beurt; zij groeiden
vroeger vooral langs de beek, die van de Putse Moer naar het
Stappersven liep. Ook langs de boorden van de vennen en de wegen
groeide Pijpestro. Bochtige smele is wel het hele jaar voedzaam,
maar is hier nauwelijks te vinden (op de Veluwe 50% en op de
Lüneburger heide 80%). Ten gevolge van de grote branden in 1996 en
2011 heeft de Pijpestro zich over heel de heide verspreid. Uiteindelijk
werd dan vanaf mei de Struikheide begraasd. Deze is zeer voedzaam,
en bevat daarenboven veel mineralen.
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In de hete zomer van 1976 kregen we last van Botulisme. Het
waterpeil van de vennen stond zeer laag en door de hete zonnige
dagen bereikte de watertemperatuur 30°C. Deze temperatuur is
uiterst geschikt voor de ontwikkeling van de microbe Clostridium
botulinum. Deze nestelt zich in een vitaal orgaan, zoals de krop bij
vogels of op de hart of de maagspier en maakt bij het uiteenvallen
het zeer giftige Botuline aan; dit heeft gegarandeerd de dood van de
besmette vogel of dier tot gevolg.
Op de oever van de Putse Moer heb ik toen honderden dode dieren
geteld, o.a. Kokmeeuwen, eenden, een Muskusrat, een Buizerd enz.
Ik heb de indruk, dat de eendenbestand zich nooit meer volledig
heeft hersteld.
Louis Verpraet
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‘The big 5’ van de Noorderkempen
Welke diersoorten die in Kalmthout en/of Essen voorkomen zou je kiezen
voor onze ‘Big 5’? Het moeten dieren zijn die tot de verbeelding spreken
qua uiterlijk, gedrag, zeldzaamheid en de mate waarin ze kippenvel
veroorzaken. Ik zou zeker al kiezen voor de ‘Maanwaterjuffer’, een
kippenvelsoort, een geducht jager en predator, superzeldzaam in België en
één van de mooiste juffers die in ons land voorkomt. Kalmthout herbergt
meer dan 50% van de populatie van gans België en heeft daardoor een
grote verantwoordelijkheid voor de soort en het voortbestaan in België.
Een ‘Big 5’ soort bij uitstek dus voor onze regio. Ondanks alles blijft dit
juffertje een ongekende soort waar vrij weinig over geweten is.
Hieronder een verslag van mijn opzoekingswerk.

Maanwaterjuffer
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840)

© Igor Vandamme – Maanwaterjuffer - voorjaar 2014 - Stappersven
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Inleiding
Het was, enkele jaren geleden, tijdens het etentje van een algemene
vergadering van Natuurpunt Noorderkempen dat Dirk Symens en ik
samen het plan opvatten om de soort in de regio nader en grondiger
te zoeken en te bestuderen. Dirk Symens nam het Groot Schietveld
voor zijn rekening. Ik ging verder zoeken in het Grenspark de ZoomKalmthoutse Heide (verder Grenspark genoemd). Ik ging ook eens
een kijkje gaan nemen in het Klein Schietveld of er daar ook
Maanwaterjuffers voorkwamen. Het was het begin van een leuke en
succesvolle zoektocht met als hoogtepunt het vinden van de grootste
Belgische populatie in het Klein Schietveld in 2015, gevonden samen
met Geert De Knijf van het Inbo. Dirk is spijtig genoeg overleden,
maar dankzij de meetnetmonitoring wordt het Groot Schietveld
terug onderzocht.
Naar aanleiding van het Life Helvex project in het Grenspark, meer
specifiek in het Stappersven, was ik ook op zoek naar meer
informatie over de levenswijze en biotoopkeuze van de
Maanwaterjuffer. Het juffertje is een absolute zeldzaamheid in
België, en ik wilde niet het risico lopen om fatale fouten te maken
wat het voortbestaan van de soort in het gedrang zou kunnen
brengen bij grote beheerwerken. Tevens wilde ik ook nagaan of er
iets kon gedaan worden aan biotoopherstel voor de soort. Simpel
was het niet, want veel studie is er precies niet gebeurd naar die
soort, en veel is er niet te vinden (op internet).
Dit rapportje mag je niet zien als een wetenschappelijk rapport maar
meer als een samenraapsel van wat ik gevonden heb van informatie,
studies, informatie verkregen via e-mails of mondeling, getoetst met
eigen waarnemingen en bevindingen. Het kan dus gebruikt worden
als werkdocument om mee aan de slag te gaan.
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Maanwaterjuffer, Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840)
1. Kenmerken
Vrij stevig gebouwde blauwe juffer (tot 30-33 mm) met duidelijk
groene onderzijde van ogen, borststuk en vaak ook achterlijf, vrij
donker achterlijf en op S2 een zwart half maantje en twee streepjes
aan weerszijden.
Veldkenmerken:
Steviger, robuuster en donkerder dan de Watersnuffel waar hij in
onze regio mee samen vliegt en mannetje vrij donker blauw met
groen op onderzijde (voornamelijk het oog en borststuk) en
uitgebreide zwarte tekening. Verschilt voorts door, achterhoofdvlekken niet verbonden door blauwe lijn op achterkop, S2 meestal
met karakteristiek ‘droevig gezichtje’, maar dit patroon is variabel en
niet altijd betrouwbaar, S3-4 voor meer dan de helft zwart, S6 vrijwel
zwart, dus afgezien van ‘achterlicht’ lijkt achterste deel van achterlijf
geheel zwart. Vrouwtje groen tot bruinig en met gehele bovenzijde
van achterlijf zwart, maar met karakteristieke onderbreking op S8.
Mannelijke individuen in het gebied zijn met minimale oefening
relatief herkenbaar. Vrouwtjes kunnen gemakkelijk worden verward
met andere Coenagrion-soorten.
Larven zijn zeer moeilijk te bepalen voor een niet-specialist.
2. Verspreidingsgebied
Maanwaterjuffer is wijdverspreid in de gematigde zones van het
Palearctisch gebied, waarbij ze voorkomt van West-Europa (Ierland,
Frankrijk) tot in Kamchatka (oosten van Rusland).
De verspreiding in Europa is gefragmenteerd en de meeste
populaties komen voor in het noorden van Duitsland, Polen, de
Baltische staten en het zuiden van Zweden en Finland.
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In West-Europa komen er populaties voor in Ierland, in het CentraalMassief in Frankrijk op een hoogte rond de 800 à 1500 m, en in
Vlaanderen en Nederland.
In Engeland ontbreekt de Maanwaterjuffer evenwel net als in bijna
de volledige Alpen. In Vlaanderen komt de soort enkel voor op een
5-tal locaties in de Kempen, nl. het Groot en Klein Schietveld, het
Grenspark, het Turnhouts Vennengebied en een ven nabij het
Turfven en Ruiterskuilen te Opglabeek.
De soort is weinig mobiel, zodat er waarschijnlijk geen interactie is
tussen verschillende populaties, zeker in België. In het noorden van
Nederland komen er meerdere populaties voor maar ook daar is de
soort bedreigd.
3. Verbreidingsvermogen
Na koude lentes is de Maanwaterjuffer vaak schaars, maar na een
warme lente kan de soort massaal optreden en naburige wateren
koloniseren. De Maanwaterjuffer wordt echter zelden ver van
geschikte biotoop gevonden en het is onduidelijk hoe goed hij in
staat is verafgelegen nieuw biotoop te bereiken. In het Klein
Schietveld hebben we 2 bronpopulaties gevonden. Aan de andere
vennen hadden we waarnemingen van enkele voornamelijk
mannelijke individuen, vermoedelijk zwervers. De soort is dus wel in
staat om ver te vliegen binnen zijn biotoop, maar interacties tussen
de verschillende populaties is zo goed als zeker onbestaande, zeker
in België. In het Grenspark worden individuen gezien over een groot
oppervlak (ook aan Nederlandse zijde), bij verschillende vennen
maar altijd in heel kleine aantallen. Bronpopulaties werden nog niet
gezien in het Grenspark en ik vrees dat bij gebrek aan een
bronpopulatie de soort lokaal kan uitsterven.
4. Imago’s
In een geschikt biotoop kan de Maanwaterjuffer zeer talrijk zijn – bij
vennen zijn soms tot honderd individuen te zien - zoals twee vennen
in het Klein Schietveld (= bronpopulaties), maar kan jaar tot jaar
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verschillen. De imago’s hebben een voorkeur voor opgaande ijle
vegetatie met Veenpluis, Snavelzegge,… aan de rand van open water.
Bij een overgang naar oevervegetatie die dichtgegroeid is met
(water)veenmos nemen de dichtheden af volgens sommige
literatuur, maar die ervaring heb ik niet in het Klein Schietveld. In
afwachting van paringsbereide vrouwtjes houden geslachtsrijpe
mannetjes zich op bij de lage oeverbegroeiing of, indien aanwezig,
boven drijfbladeren, waarop ze regelmatig neerstrijken. In de
namiddag verdwijnen de mannetjes van het water om te zonnen,
hangend aan plantenstengels. Vrouwtjes zitten zelden bij het water
en dan enkel nog om eitjes af te zetten. Vrouwtjes moet je
vermoedelijk vooral zoeken in de hogere vegetatie, struiken,
boompjes met warme plekken erin waar ze eten vinden en ze geen
last hebben van teveel wind en koude in mei, maar dit feit moet nog
onderzocht en bevestigd worden en kan belangrijk zijn bij
beheerkeuzes. Bij veel wind vind je zo goed als geen exemplaren aan
de vennen, maar zitten ze tussen de bomen, of oude hoge
Struikheide, dichtbij de vennen. Dit heb ik zowel in het Grenspark als
het Klein Schietveld waargenomen.
Na de paring worden de eitjes in tandem afgezet, uit eigen
waarnemingen tot 30 cm onder water. Volgens sommige literatuur is
er ook ei-afzet vanaf ongeveer 5 cm boven tot 5 à 10 cm onder het
wateroppervlak, maar heb dit nog niet waargenomen. Hierbij blijft
de tandem meestal niet langer dan 20 minuten onder water volgens
de literatuur, maar volgens eigen waarnemingen in het Klein
Schietveld bleven ze soms ook wel tot drie kwartier en langer onder
water. De duur van de periode van rijping van volwassenen is niet
bekend. Volwassenen in vlucht zijn afhankelijk van de temperatuur
en wind. Tijdens de vlucht vliegen de volwassenen zo goed als niet
weg van de broedplaats .
5. Eieren en larven
Ei-afzet vindt vooral plaats in de meer open begroeiing, op de
waterplanten die boven het wateroppervlak uitsteken die het verst
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van de oever verwijderd zijn. In het Klein Schietveld hebben we dit
kunnen waarnemen op Knolrus en Veenpluis. Volgens de literatuur
worden de eieren ook afgezet in de bloeiaren van Drijvend
fonteinkruid, Duizendknoopfonteinknoop en Wollegras.
Wordt
Knolrus in het Klein Schietveld gebruikt als surrogaat
voortplantingsplaats, of is die plantensoort werkelijk een soort die op
andere plekken voor de voortplanting gebruikt wordt weet ik niet.
In een ander ven in het Klein Schietveld, waar veenmossen de ruimte
tussen de opgaande plantenstengels (voornamelijk Veenpluis) opvult
werd vrijwel geen ei-afzet waargenomen. Nochtans heeft dit ven een
grote, zoniet de grootste populatie. Of de Maanwaterjuffer de
pitrusgordel gebruikt voor ei-afzet of toch het Veenpluis tussen het
veenmostapijt is nog niet zeker, en wordt komende jaren verder
onderzocht. Maanwateruffers zetten hun eitjes af in waterplanten
(endofytische ei-afzet) onder water.
In het Grenspark zijn de populaties te klein en de waarnemingen te
miniem om conclusies te trekken. Nochtans zijn de vennen op het
eerste zicht vergelijkbaar met die van het Klein Schietveld, en weten
we niet hoe het komt dat de aantallen in het Klein Schietveld zo hoog
zijn in vergelijking met die van het Grenspark.
6. Fenologie
Kort nadat ze afgezet zijn komen de eieren uit. De levenscyclus duurt
een jaar, mogelijk soms twee. De Maanwaterjuffer is een typische
voorjaarsoort, wat betekent dat de larven in het laatste of
voorlaatste larvaal stadium overwinteren. In het daaropvolgende
voorjaar sluipen de larven in een vrij korte periode uit. Meestal
bedraagt die uitsluipperiode 5 à 10 dagen, waarbij vooral gekeken
wordt naar het tijdstip waarbij de helft van de dieren is uitgeslopen.
Volgens de literatuur is de geslachtsverhouding gelijk, hoewel
vrouwtjes eerder begonnen met uitsluipen dan mannetjes, maar
wordt door de te beperkte monitoring in onze regio nog niet
bevestigd. De rijpingsduur is vermoedelijk 9-10 dagen. De
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Maanwaterjuffer is een voorjaarsoort met een korte vliegtijd. De
vliegtijd duurt van eind april tot midden juni, met in onze regio een
piek in de tweede en derde week van mei. Voor en na die
piekperiode worden er opmerkelijk minder individuen waargenomen; wat de korte vliegtijd kan bevestigen. In de
Noorderkempen werden enkel imago’s in mei, van 1 tot 30 mei,
waargenomen. De enige uitzonderingen de laatste jaren zijn 2014
waar imago’s gezien werden van 19 april tem 25 mei en 2013 van 1
mei tem 17 juni; maar daar zal het weer vermoedelijk voor iets
tussen zitten. De eerste en tweede week van mei zijn de
Maanwaterjuffers gemakkelijk te tellen omdat er dan nog zo goed als
geen andere blauwe juffers vliegen. Vanaf eind week twee wordt
het veel moeilijker om de Maanwaterjuffers te onderscheiden tussen
de vele Watersnuffels.
7. Gedrag en de kenmerken van het macro- en microleefgebied
De meest gunstige écocomplexen voor de Maanwaterjuffer zijn
moerassige depressies met aanwezigheid van permanent water. Het
optimale macro-habitat is een zuur ven, beschut tegen de wind, met
zeer zacht glooiende oevers, die in de zomer niet droogvalt.
Het optimale micro-habitat is een lage ijle begroeiing van
middelgrote tot lage moerasplanten in het ven. De PH-waarde van
de vennen waar de Maanwaterjuffer veel voorkomt in het Grenspark
en Klein Schietveld liggen tussen 4.5 en 4.9.
In simpeler woorden, een zuur (maar niet te extreem zuur) ven, dat
niet droogvalt, met zacht glooiende oevers, met ijle vegetatie in het
ven of aan de oever en met wat bomen in de directe omgeving als
beschutting tegen de wind.
Volgens de literatuur is het geschikt biotoop dus het 3110
habitattype. Dit habitattype is in Vlaanderen goed ontwikkeld in
voedselarmere wateren waarin minstens een van de volgende
soorten een vegetatiezone domineert: Oeverkruid, Waterlobelia of
Kleine biesvaren.
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Het Oeverkruid- en Waterlobeliaverbond komt niet meer voor in
onze regio, maar mogelijk wel de overgangstypes van 3110 naar
3130, nl. voedselarme tot matig voedselarme wateren met
droogvallende oevers, met begeleidende soorten als Veelstengelige
waterbies, Knolrus, Duizendknoopfonteinkruid, Pilvaren en Drijvende
waterweegbree.
Het kan zijn dat de soort in onze regio noodgedwongen in dit
overgangshabitattype overleeft bij gebrek aan habitattype 3110.
Veel van die groeiplaatsen ontstaan na het terug open maken van
oude, verlande vennen. Dit kun je goed zien in het Klein Schietveld
waar vele vennen en oevers opgeschoond geweest zijn tijdens het
Life project Danah.
Zou het Life project Danah in het Klein Schietveld, waar dus veel
vennen en oevers opgeschoond zijn en tijdelijk meer neigen naar
habitattype 3110, toevallig de sleutel tot het succes zijn voor de
soort? Mijn buikgevoel zegt van wel, maar zonder cijfermateriaal
van het voorkomen van de Maanwaterjuffer voor, tijdens en kort na
het Danah project kan ik dat niet bevestigd krijgen.
De soort komt in heel lage aantallen nog voor in het Grenspark, maar
daar is zo goed als geen enkel ven opgeschoond de laatste decennia,
met als gevolg gedegradeerde vennen met veel Pijpestro en pitrusoevers of dichte verlanding met veenmossen.
Een ander belangrijk gegeven voor libellen en waterjuffers, dus ook
voor de Maanwaterjuffer, die gebonden zijn aan stilstaande vennen
is het al dan niet voorkomen van vis. In het voorjaar van 2017
werden in de twee beste Maanwaterjuffer vennen twee nachten
fuiken gezet. De belangrijkste vangsten waren de waterkever
Graphoderus zonatus en de Vinpootsalamander in het ene ven; en de
waterkevers Graphoderus zonatus, Noordse Geelgerande en
Tuimelaar in het ander ven. In beide vennen werd er geen vis
gevangen wat zeker positief is.
De vangst van de superzeldzame Noordse Geelgerande is
opmerkelijk en blijkt in België op regioniveau volledig samen te
De Korhaan nr. 2 / april 2018

Pagina 44

vallen met de Maanwaterjuffer. De reden daarvan is nog onduidelijk.
De soorten die het meest vaak gezien worden met Maanwaterjuffer
in onze regio zijn Noordse witsnuitlibel, Venwitsnuitlibel,
Watersnuffel, Viervlek en Smaragdlibel (bron: Meetnetten).
8. Structuur en dynamiek van de Populatie
Het is altijd een zeldzame juffer geweest, dus weten we niet echt of
de soort in Vlaanderen erop achteruitgaat. Toch zijn er recent
populaties verdwenen en is de vraag of en waarom de achteruitgang
pas recent is ingezet, terwijl het begin van de grootste
milieuproblemen in vennen al een hele tijd bezig is en de meeste
vennen momenteel niet geïsoleerder liggen dan 50 jaar geleden.
Hieronder worden een aantal hypothesen en factoren op een rij
gezet :
- Aanwezigheid van landschappelijke structuur en bescherming van
het water tegen de wind
 bedreigingen: Ontbossing rond de waterpartijen wegens geen
windschermen.
 maatregelen: beheer oever + behoud water + behouden bomen
of kleine windluwe bosjes in de omgeving
- Aanwezigheid van vegetatie en hoge kruiden rond het ven
bevorderen de aanwezigheid van volwassenen
 bedreigingen: intensief beloop van oeverzones
 maatregelen: beheer oever + behoud water
- Aanwezigheid van zacht glooiende oevers
 bedreigingen: verlanding, vertrappelen door recreatie of
begrazing
 maatregelen: beheer oever tot behoud successiestadia van
snavelzegge, veenpluis + behoud water om de larvale stadia niet te
hypothekeren
- Aanwezigheid in het ondiepe water van ijle vegetatie
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 bedreigingen: verlanding, vertrappelen door recreatie of
begrazing
 maatregelen: beheer oever tot behoud successiestadia van
snavelzegge, veenpluis + behoud water om de larvale stadia niet te
hypothekeren
- Kleinschalige beheerwerken of omvormingsbeheer beter dan
grootschalig beheer.
 bedreigingen: te drastische maatregelen zodat soorten niet
kunnen volgen
 maatregelen: kleinschalig creëren van nieuwe vennen
- Hydrologisch herstel door stabielere waterpeil (Maanwaterjuffer
kan niet tegen droogvallen vennen) en opvangen zuur regenwater.
 bedreigingen: verdroging, maar zeker ook te drastisch verhogen
waterpeil met risico op verdrinking
 maatregelen: hydrologisch herstel, zeker met behoud zuur
water, stabiel waterpeil, ook in de zomer
- Visvrij houden van het ven
 bedreigingen: predatie van (roof)vissen
 maatregelen: Ondanks dat de soort niet goed kan tegen
schommelende waterpeil, laat staan droogvallen van de vennen is
het toch belangrijk om het ven visvrij het houden. Dit kan door
cyclisch laten droogvallen van een ven, waar je in een omgeving
van verschillende vennen best overgaat tot het om beurten cyclisch
laten droogvallen van de vennen in de buurt.
Samenstelling: Igor Vandamme, beheerteam Stappersven
Dank aan Geert De Knijf voor het nalezen, schrappen, verbeteren en
aanvullen van het artikel.

De Korhaan nr. 2 / april 2018

Pagina 46

Bronnen :
-

Leroy, T., 2006, Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1825) en
France: répartition, abondance, éléments d'écologie et de
conservation (Odonata, Zygoptera, Coenagrionidae). Martinia 22
(4) : 151-166.

-

Tim Termaat, Vlinderstichting (e-mail)

-

Abbingh, G. , Publicatie

-

Geert De Knijf en Jo Packet, Inbo (e-mail + mond. med.)

-

Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, 2002. De Nederlandse
libellen
(Odonata).
Nederlandse
Fauna
4.
Nationaal
Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European
Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.

-

Klaas-Douwe B Dijkstra. Libellen van Europa, 2008, Tirion natuur.

-

Meetnetten

© Igor Vandamme – Maanwaterjuffer – 2 mei 2015 – Klein Schietveld

n.v.d.r.
Misschien inspireert deze bijdrage je tot het zoeken naar meer informatie over jouw
voorstel voor de ‘Big 5’. Laat je niet tegenhouden en kruip in je pen.
Welk dier uit de streek spreekt jou het meeste aan en wat kan je erover vertellen?
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Waarnemingen.be … 10 jaar actief
In 2018 blaast de online natuurdatabank Waarnemingen.be 10 kaarsjes uit.
In die afgelopen periode registreerden alle gebruikers samen bijna 30
miljoen gegevens. Dat is een schat aan informatie die natuurstudie in ons
land een stevige stimulans heeft gegeven.
Dat vieren we graag op een gepaste manier met jou!

Daarom brengen we dit jaar:
1. Een themanummer van het tijdschrift Natuur.focus dat geheel
gewijd is aan resultaten van de afgelopen 10 jaar.
2. Een allereerste Waarnemingen.be symposium op zaterdag 17
november 2018 (Zaal De Stroming, Nationalestraat 111 Antwerpen)
met boeiende presentaties en ontmoetingen. Meer info over het
programma volgt later.
3. Een wedstrijd voor waarnemers en voor natuurgebieden.
De uitdaging: in 2018 zoveel mogelijk nieuwe en nuttige informatie
verzamelen.
Natuurpunt Noorderkempen heeft enkele gebieden ingeschreven.
In Kalmthout worden de waarnemingen van het Stappersven –
Boterbergen – Nolse Duinen – De Nol opgevolgd.
In Essen werd het gebied Essen-Horendonk, Essen-Centrum en het
Beekdal van de Kleine Aa ingeschreven.
Er vallen mooie prijzen te verdienen voor het gebied met in 2018:
- het grootste aantal soorten
- het grootste aantal nieuwe soorten voor het gebied
- de hoogste onderzoeksgraad
Bekijk gerust eens welke gebieden je eventueel wil/kan
ondersteunen met jouw kennis. Mogelijk komen er ook vragen van
terreinbeheerders jouw richting uit om een gebied onder de loep te
nemen.
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Wil je zelf nog een gebied
inschrijven … zoek dan meer info via
onderstaande link.
Maar uiteraard kan je ook ten
persoonlijke titel meezoeken. Dan
moet je je uiteraard wel zelf
inschrijven via de speciale link op
www.waarnemingen.be.
Er
wordt
ook
een
tweemaandelijkse
Waarnemingen.be
nieuwsbrief opgemaakt met tips &
tricks om het systeem beter te leren
kennen, om de kwaliteit van je
gegevens
nog
verder
te
optimaliseren, over bijzondere
waarnemingen, zeer recent verschenen rapporten en resultaten,
oproepen voor telprojecten, … .
Meer informatie over dit alles kan je vinden op:
https://www.natuurpunt.be/pagina/wedstrijd-10-jaar-waarnemingenbe

Annelies Jacobs (tekst aangepast voor onze regio door Joris Pinseel)

© Sten Vercammen – Rechte koraalzwam - 2017
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Ga ik met de hond in het zonnetje ergens heen,
Stappen we echter nooit alleen,
We zijn dan steeds met vier,
Tweemaal mens en tweemaal dier,
Dan lopen ze is voor je uit,
Dan weer langs je zij,
Kijk je eens achteruit,
Ze zijn er altijd bij,
Ze volgen je steeds op de voet,
Zoals een hond bij zijn baasje doet,
Hoe hard je ook gaat rennen,
Ze blijven bij je alsof ze je al jaren kennen,
Is de wandeling dan gedaan,
Zijn de twee kompanen heengegaan,
Volgen ze misschien heel gezwind,
Ergens anders vrouw met kind,

Stefan de la Bruyere
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Een klein verhaaltje van grote moed en volharding
Begin april 2017 werkten we aan de oprit aan de oostelijke zijgevel
van ons huis waar een nestkastje hing, bewoond door een koppel
koolmezen. We lieten zoveel mogelijk struiken op de aanvliegroute
staan. Meneer koolmees kwam regelmatig met veel bravoure
piepkleine insecten naar het nestje brengen.
We werkten gestadig verder met het opbreken van de stenen.
Ondertussen hoorden we af en toe het piepen van de jongen in het
nest. Op 6 april kwam de aannemer met kraan voor de graafwerken.
We hoorden en zagen geen vogeltjes meer. Dat broedsel is verloren
dachten wij met schuldgevoel.
Toen na enkele weken rond het nestkastje geen leven meer te
bespeuren viel konden we onze nieuwsgierigheid niet meer
bedwingen. Het kastje werd met veel moeite in een schuine houding
van de muur genomen. De vijs in het dak zat stevig vastgeroest. Na
herhaaldelijk keihard hameren op de vijs kwam er geen beweging in.
Dan maar onderaan de bodem eruit genomen. En wat bleek: er zat
nog een koolmeesje in met opengespreide vleugeltjes waarmee ze
een 5-tal eitjes probeerde te bedekken. Toen vloog het diertje
onmiddellijk weg. Wat hadden we nu gedaan? Weerom een broedsel
verloren dachten we.
We hebben het kastje terug op zijn originele plaats gehangen, dit
was een 25-tal meter van waar we het geopend hadden en waar het
meesje weggevlogen was. Na een goeie week dachten we dat we
droomden. We hoorden lichte vogelgeluidjes in het kastje en er werd
gevoederd, hoewel de buitenomgeving nu veel kaler was.
Noodgedwongen moesten er nog wat struiken weg. Na een tijdje
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geen geluid meer gehoord te hebben keken we opnieuw. Er lag enkel
nog één onbevrucht eitje in het nest. De jongen waren uitgevlogen!!!
Wat een moed had dat kleine vogeltje om ondanks al die verstoring
haar eitjes te blijven beschermen. Hoe kranig was ze om van op een
25-tal meters verder waar we het nest opengemaakt hadden terug te
komen en verder te broeden. Ook het volbrengen van het eerste
broedsel, terwijl er zoveel verstoring was, vonden we een
bravourstuk.
We hebben nog dagen jonge meesjes gehoord en zien rondvliegen in
de tuin. We hopen dat ze volwassen werden en dat ook zij zich zullen
kunnen voortplanten … in onze tuin.
Vera en Raymond.

© Glenn Vermeersch – Koolmees
www.pbase.com/glennv/

De Korhaan nr. 2 / april 2018

Pagina 52

De Korhaan nr. 2 / april 2018

Pagina 53

Streeknamen van vogels
In het huidige digitale tijdperk waarin globalisering almaar belangrijker
wordt en meer en meer invloed krijgt op mensen, geraken plaatselijke
gebruiken, tradities, recepten, dialecten en streekbenamingen ondergesneeuwd. Globalisering treft niet alleen de economie of het milieu; ook
onze taal, onze tradities maken stilaan plaats voor de al te opdringerige
“eenheidsworst”. Dat vind ik persoonlijk heel jammer.
Plaatselijke gebruiken, streekgerechten, tradities en dialectbenamingen
bijvoorbeeld, mogen m.i. niet verloren gaan.
Daarom vroeg ik één van onze oudste leden, René Nelen, of hij nog een
aantal streeknamen van vogels kon herinneren. Onderstaand het resultaat.

Officiële vogelnaam
Kwak
Wilde zwaan
Wilde eend
Wintertaling
Sperwer (mannetje)
Sperwer (wijfje)
Roofvogels
Grote trap
Kemphaan
Tureluur
Houtsnip
Kokmeeuw
Visdief
Zwarte stern
Houtduif
Zomertortel
De Korhaan nr. 2 / april 2018

Streeknaam
Nachtreiger
Hoelzwaan
Blokeend
Halfeend (jagersjargon)
Mussenklamper
Duivenklamper
Klampers
Trapgans (jagersjargon)
Kragenmaker
Roodpootruiter
Bossnip (jagersjargon)
Kapmeeuw
Zeezwaluw
Moeraszwaluw
Bosduif – Koolduif
Tortelduif
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Ransuil
Nachtzwaluw
Gierzwaluw
Veldleeuwerik
Boomleeuwerik
Witte kwikstaart
Gekraagde roodstaart
Tapuit
Kramsvogel
Koperwiek
Grote lijster
Zanglijster
Grote karekiet
Gaai
Ringmus
Vink
Keep
Europese kanarie
Groenling
Kneu
Geelgors

Ooruil
Geitenmelker
Steenzwaluw
Leewerk
Zoetelief
Koestauwer
Wijntapper
Holsnapper
Ballijster
Strijker
Dubbele spitser
Spitser
Rietlijster
Hannebroek – Rotzak (jagersjargon)
Boommus
Botvink
Kweek
Cineke
Groenvink – Moef
Kneuter
Schrijver

Tot zover het overzicht dat we van René mochten ontvangen.
Uiteraard is deze lijst voor uitbreiding en aanpassingen gevoelig.
Voel je je geroepen om hierop te reageren; deze lijst aan te vullen,
zendt de gegevens maar door. Hetzelfde geldt voor dialectnamen
van insecten, planten, amfibieën of andere levende wezens.
Misschien ken je ook de oorsprong van een streeknaam … dat kan
interessante informatie opleveren.
Joris Pinseel
Met dank aan René Nelen
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Dag vogels, dag bloemen, maar vooral: dag insecten
De basis van het bestaan valt onder ons vandaan
‘Er zit (g)een beestje in m’n oog’
‘We zien steeds minder vlinders’ en ‘waar zijn de bijen gebleven?’,
zijn zo maar enkele van de veel gehoorde opmerkingen en vragen
van het grote publiek die de insecten als onderwerp hebben. Je ziet
steeds minder insecten, schrikbarend veel minder. In verhouding tot
‘vroeger’ dan en daarvoor hoef je niet zo gek ver terug in de tijd te
gaan. Natuurliefhebbers die veel buiten komen valt dat op. Op hun
fietstochtjes door beemd en veld vliegen er veel minder vliegen en
muggen, ook al insecten, in hun gezicht. Medewerkers van Brabants
Landschap die in de buitendienst actief zijn roepen al jaren alarm.
Wanneer zij zich met hun jeep door het terrein verplaatsen, vliegen
er nauwelijks nog insecten tegen de ruit. Terwijl die er vroeger, laten
we zeggen zo’n 15 jaar geleden, nog helemaal zwart van kon zien.
Insecten vliegen er niet langer tegen te pletter, omdat ze er niet
meer zijn: een veeg teken.
Insecten in de val
Goed, natuurliefhebbers en -beschermers was het al opgevallen,
maar naar de (vermoedelijke) achteruitgang was nog niet eerder
grondig onderzoek gedaan. En vermoedens moeten natuurlijk
gestaafd worden. Dat is recent voor het eerst gedaan, en wel door
Duitsers, die zoals bekend veel ‘gründlicher’ te werk gaan dan andere
nationaliteiten, waar we nu met z’n allen ons voordeel mee doen.
Entomologen (insectenkundigen), verenigd in de ‘Krefelder
Entomologischen Verein’, verzamelen al ‘data’ (gegevens) over
insecten sinds 1989. Ze maken daarbij gebruik van malaisevallen,
tentvormige vallen waarbij alle insecten die per toeval in de tent
terechtkomen, belanden in een pot met alcoholoplossing. Niet echt
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diervriendelijk, maar wel een wetenschappelijke manier om
aantallen insecten te meten. En wat bleek? Ving men met deze val in
63 natuurgebieden - alle beschermd en goed beheerd - niet ver van
de Nederlandse oostgrens in 1989 nog 1 à 1,5 kg insecten, in 2013
was dat hooguit nog 300 gram. Om zeker te zijn dat dit geen toeval
was, werden de vallen in 2014 opnieuw uitgezet. Dezelfde lage
aantallen herhaalden zich. In het beheer van de natuurgebieden bij
Krefeld veranderde niet zo gek veel de laatste 30 jaar, de omgeving
veranderde echter des te meer. De landbouw is er steeds intensiever
geworden. Kleine landschapselementen zijn verdwenen, al wat
overblijft zijn monoculturen van gras of graan, het bekende verhaal.
Er zijn steeds minder plekjes waar insectenlarven ongestoord tot
wasdom kunnen komen. De conclusie is hard maar duidelijk: in een
kwart eeuw tijd gingen de insecten in biomassa met zo’n 75%
achteruit. En op het piekmoment in de zomer zijn er tegenwoordig
zelfs ruim 80% minder insecten dan rond 1990. Het is aannemelijk
dat deze ontstellende neergang ook geldt voor andere WestEuropese landen, waaronder Nederland en Vlaanderen.
Een ‘Doodse Lente’?
Is dat erg?
Ja, want 80% minder insecten betekent heel veel minder eten voor
andere dieren, zoals zang- en weidevogels, vleermuizen en kikkers.
Insecten zijn ook belangrijke bestuivers. Maar liefst 80% van de wilde
planten en 60% van de vogels is voor zijn voortbestaan afhankelijk
van insecten. Die ook nog eens belangrijk zijn als opruimers /
afbrekers van organisch materiaal, dat ze omzetten in
voedingsstoffen. Insecten vormen de basis, vervullen cruciale
functies in de natuur. Het gevaar bestaat dat binnen afzienbare tijd
de ‘Silent Spring’ alsnog bewaarheid wordt. Dit was een
ophefmakend boek uit 1962 van de Amerikaanse milieuactiviste
Rachel Carson. Ze schreef dit naar aanleiding van massale
vogelsterfte ten gevolge van het gebruik van pesticiden als DDT in de
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landbouw. Het boek deed veel stof opwaaien. DDT werd verboden
en de vogelstand herstelde zich, zij het langzaam.
Ook wij dus
Dat de insectenstand de laatste kwart eeuw opnieuw zo schrikbarend daalt, wijst er nog maar eens op dat gewasbeschermingsmiddelen, niet toevallig ook insectenbestrijdingsmiddelen genoemd,
nog altijd ongemeen populair zijn in de moderne landbouw. Om niet
alleen de insecten maar ook de bloemen, vogels en al het andere
leven te beschermen - what’s in a name - zou naar andere wijzen van
landbouw moeten worden gezocht. Want niet alleen wordt het
straks akelig stil, saai en grijs om ons heen, maar uiteindelijk gaan we
er natuurlijk ook zelf aan. Omdat wij, mensen, nu eenmaal onderdeel
uitmaken van het leven waar we zo onzorgvuldig mee omgaan.
Maar dan ook écht groen
Oktober 2017 werd het slechte nieuws uit Krefeld breed uitgemeten
in de media. En lijkt het nu doorgedrongen tot het grote publiek.
Dit is vooral de verdienste van het aansprekende internationale
vakblad ‘Plos One’, een internationaal, op open ‘access’ (digitale
toegang) gebaseerd en aan collegiale toetsing onderworpen
wetenschappelijk tijdschrift. Wetenschappers van naam en faam is
om commentaar gevraagd. Ze tonen zich allemaal verontrust. ‘Stop
met polderen’, zegt ‘bijenprofessor’ David Kleijn. ‘Het beschermen
van de natuur vraagt om knetterharde keuzes.’ Insecten vormen een
van de pijlers waarop de levende natuur rust. ‘Je zou zeggen:
insecten, die krijg je niet kapot’, zegt hoogleraar Hans de Kroon van
de Radboud Universiteit. ‘Nou, wel dus. Een van de theorieën is dat
de insecten worden aangetrokken door landbouwgebieden, waar ze
zich vervolgens niet goed kunnen handhaven. Zo vormt zo’n
landbouwgebied als het ware een ecologische val.’ Daarom pleit hij
voor meer wilde akkerranden in het reguliere landbouwgebied.
Vincent Kalkman van EIS kenniscentrum insecten begrijpt wel hoe de
neergang zo lang onopgemerkt kon blijven: ‘We hebben het hier over
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de grote bulk: de vliegen, nachtvlinders en muggen. Daar kijken
weinig mensen naar om.’ Dat hun nietigheid insecten de das omdoet,
wordt beaamd door Marcel Dicke van de Universiteit van
Wageningen: ‘We maken ons snel druk als leeuwen en olifanten
achteruitgaan, maar dit zou ons veel meer zorgen moeten baren. Dit
zijn wezens waarvan we afhankelijk zijn.’ Nu maar hopen dat deze
bezorgdheid beklijft en ook post vat in de politiek, vooral bij het
nieuwe ministerie van landbouw. Het nieuwe Nederlandse kabinet,
dat zichzelf al heeft geafficheerd als ‘het meest groene ooit’, zou hier
de daad bij het woord kunnen voegen.
Hoe zou de Vlaamse minister van milieu en landbouw reageren?
Moordenaars met onuitspreekbare namen
Waardoor gaan insecten zo hard achteruit? Insectenkenners denken
dat bestrijdingsmiddelen / gewasbeschermingsmiddelen / pesticiden
/ insecticiden - het is allemaal één pot nat - wel eens de grootste
boosdoener zouden kunnen zijn. De gangbare landbouw blijft
fundamenteel gebaseerd op het (overvloedig) gebruik ervan. Zeker
als het gaat om de nieuwe generatie insecticiden, bekend onder de
naam neonicotinoïden. Die hebben een funeste invloed op de
communicatie en oriëntatie bij de honingbij, een nijver huisdier,
waardoor de kans op overleven kleiner wordt. Beroerd voor de
imkerij en de bestuiving van onze cultuurgewassen, maar dat ze ook
schade aanrichten onder wilde insecten, kwam voor de geleerden
toch onverwacht. Maar lijkt bij nader inzien toch voor de hand te
liggen! De effecten blijken veel dramatischer dan gedacht. De
middelen worden veel ingezet om zaden te beschermen, langs welke
weg het gif in het milieu en dus de insecten terechtkomt. Hoogleraar
geïntegreerde natuurbeschermingsbiologie Ruud Foppen deed al
eerder een onderzoek met Sovon (Samenwerkende Organisaties
Vogelonderzoek Nederland) dat liet zien dat insectenetende
zangvogels afnemen in gebieden met hoge concentraties van het
bestrijdingsmiddel imidacloprid.
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Stik-stof
Maar ook stikstof doet een duit in het zakje. Het wordt als meststof
gebruikt of komt gratis en voor niks uit de lucht vallen, overvloedig.
Jonge rupsen die stikstofverzadigde bladeren eten, groeien eerst
onstuimig maar krijgen onvoldoende bouwstoffen binnen, waardoor
ze uiteindelijk sterven. Ze blijken zelfs geen ontwikkelde ingewanden
meer te hebben. Door onderzoekers van de Vlinderstichting en
Alterra wordt stikstof niet voor niets aangeduid als ‘killer van de
kleintjes’. En aangezien rupsen worden gegeten door vogels, gaan
ook deze achteruit.
Maar er is nog een manier waarop stikstof vogels de das omdoet,
met name in bos op arme grond. Vogels vinden er nog maar zo
weinig kalk dat bij één derde van de eieren de schaal te dun is en dat
kuikens zo broos zijn dat ze al in hun nest hun pootjes, die op gummi
gaan lijken, breken. Stikstof is een belangrijke en onmisbare bron
voor het leven op aarde, maar in Nederland / Vlaanderen is er teveel
van. Via de lucht verspreidt het zich en zorgt dan voor grote natuuren milieuproblemen. Tussen 1990 en 2015 daalde de neerslag met
30%, waarna een stabilisering optrad, wat nooit de bedoeling kan
zijn. Een overschot aan stikstof zorgt er namelijk voor dat ammoniak
neerslaat en de bodem verzuurt. Die verzuring lost de kalk in de
bodem op. Maar voor insecten en slakken, belangrijk voedsel voor
vogels, is kalk onmisbaar. Het teveel aan stikstof werkt dus helemaal
door in de voedselketen. Ook roofvogels hebben eronder te lijden.
Het wordt steeds stiller in het bos. Om de uitstoot van stikstof terug
te dringen is de Nederlandse overheid in 2015 gestart met het
‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS), waarmee ze het
stikstofprobleem in natuurgebieden met 5% wil verminderen. Wat
natuurlijk bij lange na niet voldoende is! Pas als de uitstoot met 50%
is teruggedrongen komen we in de buurt van de kritische
depositiewaarde die acceptabel is. Er moet heel snel iets gebeuren
en vooral: de politiek moet wakker worden … ook in Vlaanderen
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Van doodgewoon naar dood?
Als 80% van het voer waarmee jonge vogels worden grootgebracht
weg is, vraag je je af hoe vogels überhaupt nog kunnen overleven.
Veel vogels doen dat dus ook niet. Het beeld doemt op van een
leefgebied waarin het voor vogels langzaam maar zeker onmogelijk
wordt om te overleven. Dankzij wetenschappelijk onderzoek wordt
steeds duidelijker waardoor eerst de insecten en in hun spoor de
vogels verdwijnen. Zoals we hierboven zagen door:
1) overmatig gebruik van landbouwgif
2) stikstof.
Voorts slinkt de hoeveelheid vogelvoer door:
3) extreem intensieve vormen van landgebruik, zoals
overmatig maaien waardoor wilde planten nog nauwelijks
de kans krijgen tot bloei te komen.
4) het verdwijnen van natuurelementen uit het landschap
maakt het karwei vervolgens af. Doodgewone vogels als
spreeuw, boerenzwaluw, veldleeuwerik, graspieper en kievit
dreigen uit ons landschap te verdwijnen.
Hebben we straks toch nog een ‘doodse lente’.
Thijs Caspers
Met dank overgenomen uit het tijdschrift van het Brabants
Landschap nr. 196
n.v.d.r.
De tekst werd hier een daar aangevuld met verwijzingen naar Vlaanderen.
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Voor zangvogels was het een interessante winter met heel wat
invasiegasten uit Oost - en Noord-Europa. Voor watervogels was het eerder
een kalme periode, maar toch werden enkele opmerkelijke waarnemingen
verricht. December en januari waren twee vrij zachte en uiterst sombere
maanden in tegenstelling tot februari, wat een uiterst zonnige maand was
met op het einde nog een serieuze winterprik.
Ook deze winter werd er weer veel naar vogels gekeken in de regio en alles
werd zorgvuldig genoteerd.
Hieronder vind je een overzicht met de opmerkelijkste feiten.

Erg leuk was de waarneming van een Kleine Zilverreiger (Egretta
garzetta) in het centrum van Wuustwezel op 21 dec. 2017.
Waarnemingen van deze reigersoort zijn vrij zeldzaam in de regio.
Grote Zilverreigers (Ardea alba) waren bijna dagelijks aanwezig op
verschillende plaatsen in de regio, dit is de laatste jaren een gewone
wintergast geworden. Vanaf half febr. vlogen er af en toe enkele
Ooievaars (Ciconia ciconia) over de regio.
Kleine Zwanen (Cygnus columbianus bewickii) waren zeer
onregelmatig aanwezig in de Wezelse Heide. Er werden maar enkele
exn. waargenomen. Bijzonder was de aanwezigheid van twee Wilde
Zwanen (Cygnus cygnus) in de Wezelse Heide op 14 jan. Daarna
werd de soort niet meer waargenomen.
Groepen Toendrarietganzen (Anser serrirostris) werden geregeld
waargenomen in de regio. Op enkele weilanden in de Kalmthoutse
Heide en omgeving werd in febr. een groep van 600 exn. opgemerkt.
In dec. pleisterden tot zes Kleine Rietganzen (Anser brachyrhynchus)
in het weilandencomplex van De Maatjes/Wezelse Heide. Begin jan.
zaten er zelfs tien! Het laatste exn. werd waargenomen op 29 jan.
Kolgans (Anser albifrons) konden we bestempelen als een
wintergast in wisselende aantallen. In januari verbleven er max.
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2000 exn. in de Wezelse Heide. In het weilandencomplex van De
Maatjes/Wezelse Heide werden ook heel wat waarnemingen
verricht van Grauwe ganzen (Anser anser) met geregeld groepen
van enkele honderden exn. Op 31 jan. en 1 febr. was er een Rotgans
(Branta bernicla) aanwezig op een weiland langs de Marijnenvennen
bij De Maatjes. Dit is een zeer schaarse gast in onze regio.
De grootste aantallen Smienten (Anas penopele) verbleven
traditioneel op het Stappersven. In januari was daar een zeer mooie
groep aanwezig van niet minder dan 266 exn! Wintertaling (Anas
crecca) was deze winter goed vertegenwoordigd. Vooral op enkele
vennen in de Kalmthoutse Heide en in De Maatjes werden grote
groepen geteld. Tijdens de vorstperiode van eind februari waren er
ook heel wat exn. aanwezig op de Kleine Aa. Pijlstaarten (Anas
acuta) werden deze winter vooral waargenomen op de Biezenkuilen
en het Stappersven in de Kalmthoutse Heide met een max. van 50
exn. Tafeleenden (Aythya ferina) waren enkel te bewonderen op het
Stappersven, steeds in zeer lage aantallen. Brilduikers (Bucephala
clangula) waren heel de winter aanwezig in de streek. Er werden
vooral exn. gemeld op het Stappersven; maar ook op de Putse Moer
en de Biezenkuilen in de Kalmthoutse Heide waren ze aanwezig.
Eind febr. werd er reeds een Rode Wouw (Milvus milvus) op
doortrek waargenomen in Wuustwezel. Op 14 jan. vloog een
Zeearend (Haliaeetus albicilla) over Wuustwezel. Op 26 febr. vlogen
twee exn. op bij de Putse Moer in de Kalmthoutse Heide. Blauwe
kiekendief (Circus cyaneus) was ook deze winter aanwezig als
wintergast, maar toch minder dan andere jaren.
Smelleken (Falco columbarius) werd maar zeer sporadisch waargenomen. Slechtvalk (Falco perigrinus) daarentegen, was bijna een
dagelijkse gast.
Tijdens de vorstperiode van eind februari werden er enkele Bokjes
(Lymnocryptes minimus) waargenomen langs de Kleine Aa in
Kalmthout en langs een waterloop in Wuustwezel waar nog open
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water beschikbaar was. Houtsnippen (Scolopax rusticola) werden
geregeld opgestoten in een aantal bosgebieden.
Merkwaardig
was
de
Zwartkopmeeuw
(Ichthyaetus
melanocephalus) die op 1 jan. aanwezig was in de Wezelse Heide.
Winterwaarnemingen in de regio zijn zeldzaam. Heel leuk was de
waarneming van een Geelpootmeeuw (Larus michahellis) in De
Maatjes op 31 dec. en 28 jan..
IJsvogels (Alcedo atthis) werden weer op een aantal plaatsen
waargenomen, waaronder een aantal tuinvijvers. Middelste Bonte
Specht (Dendrocoptes medius) is duidelijk in opmars en wordt ook in
onze streek meer en meer waargenomen. Hij bezocht zelfs enkele
tuinen met voedertafl waar deze specht kwam eten van pindanoten.
Waterpieper (Anthus spinoletta) werd de hele winter waargenomen
in nattere gebieden. Op een akker bij de Marijnenvennen nabij De
Maatjes werd zelfs een mooie groep van zo’n 100 exn.
waargenomen. Al op 20 febr. werd een Tjijftjaf (Phylloscopus
collybita) waargenomen in de Kalmthoutse Heide. Matkop (Poecile
montanus) werd nog op een aantal plaatsen opgemerkt, maar deze
mezensoort wordt ook in de Noorderkempen een vrij zeldzame
vogel.
Klapekster (Lanius excubitor) was ook deze winter op de traditionele
plekken te zien in de verschillende heidegebieden van de regio.
In Kalmthout en Wuustwezel werden op enkele plaatsen nog
Ringmussen (Passer montanus) waargenomen. Deze ooit talrijke
mus van het landelijke gebied doet het in onze regio heel slecht en
begint een zeldzame verschijning te worden. Dit gegeven wordt ook
vastgesteld in grote delen van Vlaanderen.
In De Maatjes en op enkele plaatsen waar Elzen groeien, werden
deze winter een aantal Grote Barmsijzen (Acanthis flammea)
waargenomen. Deze winter waren nog steeds de gevolgen van de
invasie van Grote Kruisbekken (Loxia pytyopsittacus) duidelijk: op
het Klein Schietveld en vooral in de Kalmthoutse Heide werden
geregeld groepjes waargenomen. In dit laatste gebied werden niet
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minder dan 30 exn. geteld. Deze winter bezochten enkele Noordse
Goudvinken (Pyrrhula pyrrhula pyrrhula) onze streek. Appelvinken
(Coccothraustes coccothraustes) werden opvallend veel waargenomen in de regio en bezochten ook vaak voederplaatsen in
tuinen. In sommige tuinen in Kalmthout werden zelfs meer dan 10
exn. waargenomen.
Tot zover dit overzicht. Meer waarnemingen kan je terugvinden op
noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck

“De Korhaan” digitaal
Wie de nieuwsbrief digitaal wenst te ontvangen stuurt een mailtje
naar joris.pinseel@fulladsl.be.
Wanneer uw e-mailadres is veranderd, laat dit dan ook weten aan
de redactie.
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April
Za 07.04.2018 - Grenspark: Vlaams natuurreservaat de Kalmthoutse Heide
Start: 10u  parking De Vroente Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout
Gids: Dirk verbist
Za 14.04.2018 - Grenspark: Steertse Duinen
Start: 10u  parking manege De Wolf, Staartsestraat 55, 4635 RC Huijbergen NL
Thema: Ontwakende lente.
Gids: Jac Smeijers
Zo 22.04.2018 - Grenspark: Volksabdij OLV ter DuinenStart: 14u  parking Volksabdij, OLV ter Duinenlaan 199, 4641 RM Ossendrecht
NL
Thema: Natuurontwikkeling rond de Volksabdij.
Gids: Fons van de Ven

Mei
Zo 27.05.2018 -Grenspark: Noordpolder
Start: 10u  Onderstal 32, 4631 RX Hoogerheide NL
Thema: Van Brabantse Wal tot Polder.
Gids: Jac Smeijers

Juni
Za 02.06.2018 - Grenspark: Vlaams natuurreservaat de Kalmthoutse HeideStart: 10u  parking De Vroente Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout
Thema: Kinderwandeling met ouder en/of grootouders
Aanmelden: 0476 67 65 41
Gids: Rudy Sempels
Zo 24.06.2018 – Reigersbos
Start: 14u  Schouwvegersstraat 1 parking achter de kerk, 2040 Berendrecht
Thema: De blauwe reiger.
Gids: André D’Hoine

Chris Vander Sypt
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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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