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Was het ook zo stil in uw tuin?
In mijn tuin wel, en ook in die van anderen – zo blijkt uit
verschillende mailtjes die ik van verontruste natuurliefhebbers
mocht ontvangen – was het, ondanks de prachtige lente die we
mochten beleven, heel erg stil. Merels, mezen, heggenmussen,
roodborstjes, huismussen, vinken … vooral de kleine zangvogels
leken grotendeels van de aardbol verdwenen.
Wat de zwaluwen betreft, maakte een artikeltje van maandag 14 mei
2018 in De Morgen heel veel duidelijk. “Vermist: tienduizend
zwaluwen’ kopt de krant in kwestie. “Europese vogelspotters stelden
vast dat duizenden zwaluwen tijdens hun trekroute van Afrika naar
Europa verdwenen. Ornithologen kijken met argwaan naar de agroindustrie die ook in Afrika een ecologische ravage aan het aanrichten
is”, lezen we verder.
Het aantal boerenzwaluwen is met 58% teruggelopen, terwijl de
huiszwaluw met 88% verminderde! Dat wil zeggen dat slechts twaalf
van de honderd huiszwaluwen zijn teruggekeerd. Dat laat zich
merken in de kolonies. Zo is het aantal vogels in de kolonie van de
Sint-Jansstraat op Wildert, duidelijk kleiner in aantal. Dit staat in
schril contract met het artikel “Uitzonderlijke influx van zuidelijke
vogelsoorten in België” dat we op 17 mei 2018 op de site van
Natuurpunt konden lezen. Roodstuitzwaluw, hop, griel,
roodkopklauwier en roze spreeuw worden uitzonderlijk veel gespot.
Deze Zuid-Europese vogels waaiden – letterlijk – met de zuidenwind
tot hier. Uiteraard zijn dat prachtige waarnemingen, maar toch
blijven – mijn mening – onze plaatselijke broedvogels veel
belangrijker. En wat is de oorzaak van hun verdwijnen?
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De afname van onze inheemse flora? Het (overmatig) gebruik van
vergif in landbouw of in privétuinen waardoor de hoeveelheid
insecten drastisch afneemt? Het menselijk handelen waarbij alles
‘proper’ … clean’ … ‘netjes’ moet zijn zodat er geen ruimte meer is
voor een ‘ruigte’, een wild hoekje of een braakliggend perceel?
Dat we een uitzonderlijke lente – één van de warmste ooit - mochten
beleven is duidelijk. Dat we tijdens de zomer daarom meer
dagvlinders gaan opmerken, zoals de vlinderwerkgroep van
Natuurpunt eind mei in het nieuws bracht, gaan we moeten
afwachten. Ik hoop van wel.
Nu staat de zomer voor de deur. Traditiegetrouw richten we onze
aandacht op nachtvlinders die we proberen te vangen/ determineren
in tuinen van enkele natuurliefhebbers. De data kan je in de kalender
terugvinden. Verder worden nog enkele beheerdagen en
plantenzoektochten georganiseerd. Daarmee is ons zomerseizoen,
qua activiteiten, afgerond. Het voorjaar daarentegen stond bol van
excursies en daar kwamen heel wat liefhebbers op af. Er werden her
en der zelfs leuke waarnemingen verricht die snel hun weg vonden
naar www.waarnemingen.be. Onze regio valt niet uit de toon tijdens
de wedstrijd “10 jaar waarnemingen.be”. Er werden al heel wat
soorten ingevoerd en voor bepaalde gebieden zelfs veel nieuwe.
Knap is dat.
Tijdens de volgende maanden kan ieder natuurlijk naar eigen
vermogen verder gaan met het zoeken naar en noteren van fauna en
flora. Hier bij ons of elders. Zelfs waarnemingen tijdens je
zomervakantie kan je invoeren.
Tot slot, ieder een welverdiende vakantie toegewenst … thuis in je
tuin, een leuk vakantiehuisje of B&B in Vlaanderen of Wallonië of
een buitenlandse bestemming.
Hopelijk kan je genieten van de natuur en kom je tot rust.
Joris Pinseel
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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 (wimmekedebock@telenet.be of 03/667 49 19)

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)
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7 juli 2018

22u30

Determinatieavond

Einde
±2u00

33ste Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Huize Baeteman
Mereldreef 10, Essen-Wildert

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

20 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!
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, determinatieboeken
“Nachtvlinders”, loep en een verrekijker!
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke
Info: Joris Pinseel (tel. 03/667 57 97 of joris.pinseel@fulladsl.be)
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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)

4 augustus 2018

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

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

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

23 augustus 2018

19u00

Plantentocht

Einde
±21u00

Natuur in de buurt
“Groen in grijs”
Samenkomst aan de Quarantainestallen
Hemelrijk, Essen

Planten kan je overal vinden. Je hoeft geen natuurreservaten te
bezoeken om mooie en interessante soorten te ontdekken.
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Vandaag gaan we op zoek op de terreinen van AGB op het
voormalige Rangeerstation.
Meebrengen:
aangepaste
kledij,
digitale
determinatieboeken, loep.
Gelieve voor deze activiteit je aanwezigheid te melden.

camera,

Gids: Joris Pinseel (tel. 03/667 57 97 of joris.pinseel@fulladsl.be)

25 augustus 2018

22u30

Determinatieavond

Einde
±2u00

35ste Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Huize De Poorter
Achterstraat 47 te Essen-Wildert

We proberen een zicht te krijgen op de soorten in deze tuin,
grenzend aan de Achterste Duintjes. We kunnen hier zeker een
aantal soorten uit gemengd loof- en naaldbos aantreffen.
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)

1 september 2018

9u00

Beheerwerken

einde
15u30

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

Met de hulp van de geo-cachers werken we in een stukje uniek
vochtig heidegebied. We gaan verder met het openstellen van het
dopheide-biotoop. We gaan ook plaggen om verjonging van dophei
te krijgen. Zoals altijd is er voor ’s middags warme soep voorzien.
Gelieve de conservator te verwittigen van uw komst.
@ Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)
De Korhaan nr. 3 / juli 2018

Pagina 6

9 september 2018

14u30

Natuurwandeling

Einde
±17u00

Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”
Parkeren bij de bank van Rose Gronon
Zandstraat, Essen-Wildert

Onderweg staan we enkele malen even kort stil bij de aanwezige
flora. Ook de visfuiken worden geplaatst.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij, stevige wandelschoenen.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.
Gids: Leo Juffermans (leo_juffermans@hotmail.com)
Vissen determineren: Kristof Vlietinck

22 september 2018

9u00

Beheerwerken

einde
12u30

Spijkerbroekje
“Beheerwerken”
Parking Spijkerbroekje
Spijker, Essen

Dit kleine reservaat heeft ook in het najaar nood aan enkele
onderhoudswerken.
Gelieve de conservator te verwittigen van uw komst.
Info: Wim De Bock (wimmekedebock@telenet.be)

29 september 2018

8u00

Beheerwerken

einde
12u00

Lisseven
“Maai- en plagwerken”
Parkeren bij Lisseven
Nieuwmoer

Dit kleine reservaat heeft ook in het najaar nood aan enkele
onderhoudswerken.
Gelieve de conservator te verwittigen van uw komst.
Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)
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6 oktober 2018

7u30

Vogelstudie

einde
16u00

Kalmthoutse Heide
“EuroBirdWatch”
Trektelpost Muggepiske
Verbindingsstraat, Kalmthout

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

6 oktober 2018

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

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

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

18 oktober 2018

20u00

Week van het Bos
Voordracht

einde
22u30
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Boshuisje en omgeving
“Cultuurhistorische tocht”

21 oktober 2018

13u30

Cultuurhistorische
tocht

Samenkomst aan “Het Boshuisje”
Einde Parkeren kan langs de Velodreef en dan te
±16u00 voet of met de fiets naar het Boshuisje

Wandeling van 2 km langs verschillende biotopen met uitleg over
het toekomstig beheer. Uitleg over de werking van een knijpstuw en
toelichting rond de meting van de waterkwaliteit, het watertransport
naar de Groote Meer en zaadbanken.
Info: René Peeters (rp.topokaarten@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, verspreid over
Essen en Kalmthout. Bedoeling is dat we op zoek gaan naar
verschillende soorten. De soorten die we al goed kunnen herkennen,
worden genoteerd. Onbekende of moeilijke soorten worden
uitgesleuteld a.d.h.v. de determinatiesleutel van Hans Vermeulen.
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

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- Klaprooslaan
Parkeren langs Velodreef
13u00 Essen-Wildert

Inschrijven (er zijn nog enkele plaatsen vrij) en meer info over deze
cursus:
Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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De Groote Meer in Ossendrecht
Hierbij wil ik eerst hulde brengen aan René Nelen die gedurende
meer dan 50 jaar onze gids was en contacten verzorgde met de
familie Cogels. Want zonder gids krijg je geen toelating om het
terrein te bezoeken. Het domein wordt trouwens goed bewaakt door
boswachter Wilton de Dooy die hier met zijn familie al 3 generaties
woont.
Dank zij René leerde ik ook de
Maatjes kennen in Nieuwmoer waar
in 1963 nog de roerdomp broedde. ’s
Avonds kreeg je geregeld spreeuwen,
met duizenden - in perfecte formatie
- boven het moeras. Vleugel aan
vleugel konden ze razendsnel
zwenken zoals een wolk sprinkhanen.
Bovendien was hij ook onze gids in
de heide waar we ieder jaar op 1 mei
om 6u ‘s morgens het baltsen van de
korhanen konden bewonderen.
© René Peeters – 25 mei 2015 - René Nelen tijdens zijn laatste wandeling in Domein
Cogels

Bedankt René
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Problemen met de waterhuishouding

luchtfoto 28/01/2011

Raar maar waar.
We zeggen niet “het grote meer” maar “De Groote Meer”, wat een
verwijzing is naar een meervoud en inderdaad, in de archieven vindt
men ook als benaming: “Sustermere”. Bij lage waterstand heeft men
niet één plas water maar twee: het Voormeer (links) en het
Achtermeer (rechts vlakbij grenspaal 251).
Van oorsprong waren dit waarschijnlijk twee uitstuivingsvlaktes die
gekoppeld raakten bij hoge waterstanden. De “zandrug” kreeg
daardoor een scheidende werking.
In 2013 werd de koppeling tussen Voor- en Achtermeer verbroken
en in 2016 is de zandrug verder verhoogd om daarmee het water uit
het Voor- en Achtermeer te kunnen scheiden tot zeker de hoogste
gemeten peilen van 16,80m+NAP.
Met deze zanddam wordt het Voormeer afgeschermd van het
aangerijkte water met nitraat en fosfaat uit de landbouwzone
Steertse Heide.
De Korhaan nr. 3 / juli 2018
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De laatste keer dat we dat ven vol zien lopen was in 1999 en dat na
uitzonderlijke neerslag in september 1998.
“Regenval in Brasschaat veegt alle records van tabellen” (167 liter
per m² de voorbije 24 uur). Vlaanderen verdrinkt”, kopt de Gazet van
Antwerpen (GVA 15/9/1998)

© René Peeters – mei 1999 - Wim De Bock in actie aan de Groote Meer

De Groote Meer heeft toen zijn water gehouden tot en met 2002 om
dan vervolgens - in het zeer droog jaar 2003 - weer helemaal droog
te vallen.
In het zeer droge jaar 1996 stond ook alles droog.
“In 138 jaar is er nooit zo weinig neerslag gevallen als in de laatste 12
maanden” lezen we in (GVA 2/7/1996).
“Vlaanderen droogt uit” kopt de Gazet van Antwerpen (GVA
4/6/1996)
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© René Peeters – zomer 1998 – dezelfde locatie als vorige foto

De laatste 50 jaar is het zeer dikwijls gebeurd dat het ven droogviel
als gevolg van de combinatie van droge perioden met onvoldoende
oppervlakkige toestroming van water, een continue wegzijging (>
4mm/dag) die groter is dan het netto neerslagoverschot (gemiddeld
0,8 mm/dag).
Niet één reden waardoor er onvoldoende water meer is, maar
meerdere redenen dus: verminderde aanvoer doordat gronden op
de Steertse Heide zijn geploegd tot soms wel 1 meter diep,
verbossing, maar ook grondwateronttrekking liggen aan de basis van
de verdroging van het gebied
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Figuratieve kaart uitgegeven door Natuur en Stedenschoon

In de omgeving van grenspaal 251 zijn er 2 grachten die De Groote
Meer van water voorzien met de Evertand als ven.
De kaart geeft ook de ontginning weer van de Steertse Heide.
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Evertansven staat in verbinding met De Groote Meer, wat ook water
ontvangt van de Kleyne Meer.
Verder is aangeduid:
Ronden Heuvel

Slangenbergh

Zwarenbergh

Evertansven
Evertansbergh

Steen aen
oosteynde van
Sustermeer

Swarten Duijn *

© Kaartenarchief van Bergen op Zoom 1787 – J. B. Adan
Caarte van Het Zuydt Quartier
Kaart naar het oosten gericht.

Het Zwarte Duin * (36,4m+NAP) is één van de hoogste pieken van
West-Brabant en ontstond door uitblazing van het zand uit de bodem
van het ven tot hoge stuifkop.
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© René Peeters - Zomer 1963 - het Achtermeer met gele lis.

Toevoer van water uit de Steertse Heide zorgde voor aangerijkt
water zodat gele lis er overvloedig kon bloeien. De oorzaak is
vermesting vanuit de Steertse Heide met uitspoeling van fosfaten.
Intussen is er ook nog een rietkraag bijgekomen, wat wel goed is
voor het broeden van geoorde fuut en dodaars.

© Glenn Vermeersch – dodaars
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Die vegetatie met gele lis is niet gewenst. De Groote Meer was
vroeger het grootste ven in Nederland met een oligotroof zuur
karakter met een grote natuurwaarde.
“Oligotroof” betekent: voedselarm, weinig mineralen.
De Groote Meer staat bekend als één van de belangrijkste
vindplaatsen in West-Europa van de plantengemeenschap van het
zeer zeldzame oeverkruidverbond. De laatste tientallen jaren is een
sterke achteruitgang vastgesteld.
“Vennen met een kale zandbodem, zoals de Groote Meer, zijn de
groeiplaats van planten van het zeldzame oeverkruidverbond zoals
waterlobelia, drijvende waterweegbree, oeverkruid, ondergedoken
moerasscherm, biesvaren. Zij gingen sterk achteruit door verdroging,
verzuring en aanrijking van het ven met te voedselrijk water.
Wanneer zulke vennen voor langere tijd droogvallen, nemen andere,
meer algemene soorten hun plaats in.”
(uit flora van de vennen Grenspark)

© Sarah Pinseel – 2015 – moeraswolfsklauw en kleine zonnedauw op de bodem van De
Groote Meer.
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De Groote Meer valt pas volledig droog bij een peil van 15,00m+NAP
en het maximum peil voor ontwatering langs het zavelkonvooi is
ongeveer 16,70m+NAP.
De Groote Meer heeft geen normaal peil en dit wegens de grote
schommelingen.
Sinds januari 2016 is het watertransport tussen Stappersven en
Groote Meer in gebruik genomen. Zo kon - tot 31 maart 2017 - voor
het eerst 187.000m³ water overgebracht worden. Deze winter kon
op 18 december 2017 worden gestart met de aanvoer.
Op 5 april 2018 werd met 336.000 m³ een peil bereikt van
16,40m+NAP en dit na 100 dagen toevoer van water uit het
Stappersven.

© Fred Severin – 8 mei 2018

Zo kon het Voormeer volledig gevuld worden. Afhankelijk van het
weer van de komende zomer zal het peil gaan dalen, passend bij de
karakteristieke dynamiek van De Groote Meer. Op de droogvallende
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oevers die in 2016 zijn geplagd kan het oeverkruid zich dan weer
verder ontwikkelen.

© René Peeters - 2015 - Fred Severin op fotojacht naar het oeverkruid

Dat was voor de toevoer van water uit het Stappersven.
Vanaf 2017 staat het hier onder water zodat we nog meer
plantenrijkdom mogen verwachten. Het resultaat zie je hieronder

© Fred Severin – 2017 - oeverkruid

De vrijgekomen oever kleurt roodpaars van
het oeverkruid. Zo hoort het.
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Fred heeft de ‘gids’traditie van René Nelen overgenomen zodat we
nog vele jaren kunnen genieten van zijn deskundige rondleidingen.
Fred is bovendien een knappe fotograaf die ook voor het Grenspark
een fotoarchief aanlegt.
Tot slot
Hierbij een woord van dank voor allen die me geholpen hebben bij
het schrijven van dit artikel.
Over De Groote Meer bestaat er een heuse bibliotheek met
rapporten en studies
Hiervan wil ik zeker één studie vermelden. Hierin vinden we een
knappe analyse over de zo complexe samenhang van de hydrologie:
“De Groote Meer, systeemanalyse en evaluatie” (22 sept. 2016 - 106
pagina’s) en dit in opdracht onder andere van de Provincie NoordBrabant en andere instanties.
Veldwerk is in 2011-2017 mede gebeurd door Marco van Baar,
hydroloog bij studiebureau Artesia. Met hem kon ik mijn
terreinkennis delen en samen de opmetingen doen.
Mijn eigen opmetingen van de waterstanden aan het sluisje
Stappersven sinds 2005 zijn hierbij zeer nuttig gebleken.
René Peeters
8 mei 2018
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Het verhaal van Westie
Vandaag, vier jaar geleden...
Ik was nog maar enkele weken terug thuis na de 'bedevaart' die ik
maakte om het verdriet van het heengaan van mijn hondenmaatje
Milou te verwerken. Op deze reis had ik in één van de hotels kennis
gemaakt met een middelgroot schattig hondje. Een West Highland
white terriër, een leuk hondje dat er toch wel wat stoer uitzag en me
rustig benaderde om me in mijn verdriet te troosten.
Terug thuis dacht ik nog vaak aan dit hondje, want vlak voor mijn
vertrek naar la douce France had ik via mijn dierenarts gehoord dat
er een tienjarig Westiehondje in het asiel was beland. Ik vroeg me af
of dat oudje er nog steeds was. Misschien was hij ondertussen al
geplaatst?
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Ik keek op de website... en daar stond hij dan… een beetje
verdwaasd maar braaf te poseren om zich te 'verkopen' aan een
nieuwe baas. Een telefoontje naar het asiel gaf me een duidelijker
beeld van zijn achtergrond.
De honden waren oorspronkelijk met zijn drie: twee Westie hondjes
en een Mechelaar. De eigenares van de honden was gestorven na
een slepende ziekte en de honden waren in de zorg gekomen bij de
dochter van deze vrouw. Drie maanden lang verbleven de honden in
het huis, verzorgd door familie en vrienden. Voor de jonge Mechelse
herder werd een nieuwe thuis gevonden. Het huis werd verkocht en
de Westie honden kwamen naar Canina, het asiel te Essen, omdat
Canina als één van de weinige asielen in Vlaanderen oudere hondjes
aanneemt. Caesar was acht en Westie tien.
Caesar werd vrij vlug geplaatst. En dat maakte dat Westie het laatste
stukje van zijn thuis zag verdwijnen. Hij sloot zich op in zichzelf en
kwijnde langzaam weg... voor hem hoefde het allemaal niet meer.
En zo kwam het dat ik die vijftiende augustus - heel aarzelend - een
kijkje ging nemen in het asiel. Het was een ongebruikelijke dag
(feestdag), maar ik mocht toch een kleine wandeling met het
verweesd hondje maken, dat tegenstribbelend met me mee ging. Hij
keek telkens achterom naar het asiel en de dame die hem daar
verzorgde. 'Nu gaan ze me dàt toch ook niet afnemen?' zag je hem
verbijsterd denken.
Ik begreep dat dit wezen tijd nodig had, en veel liefde. Ik nam hem
met me mee voor een proefdagje en tja... hij is hier nooit meer
weggegaan. Vanzelf ging het zeer zeker niet. Westie had een grote
muur rond zich heen gebouwd, en had heus geen zin meer om zich
nogmaals met hart en ziel aan iemand te hechten. Hij was rustig,
deed niets kwaad, maar leefde zijn eigen hondenleven. Kwam ik te
dicht met mijn affectie, dan kreeg ik gelijk een grom. Ging ik
wandelen met hem, dan trippelde hij onverstoorbaar mee met de
eerste beste wandelaar die er wel leuk uitzag. We hadden geen
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band. Na ongeveer een jaar van veel liefde en geduld, gebeurde er
toch een klein wonder...
Ik kreeg een mini opstootje van MS toen ik hier in gezelschap van
enkele vrienden hout aan het stapelen was. Ik viel op de ziltige grond
en was op dat moment heel kwetsbaar. Mijn vrienden droegen me
naar het huis (in de kruiwagen!) en legden me in mijn bed. Op het
moment dat ik daar lag op die natte bosgrond, heeft mijn kleine
vriend een klik gekregen. Hij week niet meer van mijn zijde en vlijde
zicht lekker dicht tegen me aan. Die dag begreep hij dat ik hem nodig
heb, elke dag van ons verder samenzijn. Hij was en is er altijd voor
me, sinds die dag. Een rots in de branding, een baken van rust en
liefde. Wat bof ik met zo'n maatje.
Ik weet dat de klok tikt, veertien jaar is best oud voor een Westie
hondje, maar ik geniet van élk moment samen.
Carine en Westie
15 augustus 2017
n.v.d.r.
Enkele weken voor het ter perse gaan van deze “De Korhaan” is kleine Westie heengegaan.
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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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Warrig cursiefje
Toen een aantal jaren geleden het aantal zingende vogels in mijn tuin
begon te minderen lag dat aan mijn oren.
Dit jaar heb ik in diezelfde tuin tot op 25 mei naast drie soorten
witjes, citroenvlinders en bonte zandoogjes nooit meer dan 1
boomblauwtje, 1 dagpauwoog, 1 landkaartje, 0 atalanta, 0
gehakkelde aurelia en 0 kleine vos gezien. Dit jaar zag ik slechts
welgeteld 1 zevenstippelig lieveheersbeestje rondkruien en 1
veelkleurig Aziatisch landen. Dat is minder dan andere jaren. Zou het
aan mijn ogen kunnen liggen?
Of delen de beestjes in de alle leven in de wereld omvattende
onzekerheid van deze tijd? Raken ze in de war, zoals wij van fake
news en klinkklare leugens die presidenten maken, laat staan halve
waarheden die halve BV´s maken? Staat ook hun wereld op zijn kop?
Ik vraag het maar omdat ik een vermoeden heb van wel.
Ten eerste vond ik binnenshuis 4 dode dagpauwogen. Ten tweede
zag ik in de week voor de onweersdagen op drie dagen tijd in mijn
tuin vier verschillende libellen: een platbuik, een blauwe
glazenmaker, een azuurjuffer en een blauwe breedscheenjuffer.
Geen van alle leken me op zijn plaats. Dagpauwogen zoekt ge waar
bloemen staan, libellen bij water. Binnenshuis is niet waar de
bloemen staan en mijn tuin is zo droog als wat. De libellen verbleven
er tussen netels, verdorde brem en kniehoog kweekgras.
Akkoord, mijn argumenten zijn beperkt maar gelukkig doen goede
argumenten er tegenwoordig minder toe, en zijn vermoedens des te
meer richtinggevend.
.

Ondertussen zijn de vogels terug. Althans de merels. Zingen doen ze
nog altijd minder dan voorheen. Ik moet op wat anders vertrouwen
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om ze op te merken en heb dat eindelijk gevonden. De dag nadat ik
zag hoe mooi de trossen kersen oranje begonnen te kleuren lagen
die met honderden aangepikt op de grond. Alle op twee na! Vroeger,
weet ik nog, kon een hele vlucht spreeuwen dat in geen dag
rondkrijgen. Mijn merels deden het op 1 late avond of op 1 vroege
ochtend of op de twee samen. En meer dan twee merels heb ik er dit
jaar nooit gezien.
Een argument te meer dat mijn vermoedens bevestigt. Ook merels
zijn wat in de war in deze onzekere tijden. Misschien hebben ze, van
de mens afgekeken, de industriële landbouw ontdekt, of toch het
industriële oogsten, althans het mechanisch maaien, maar is het
opslaan hen ontgaan. Goede raad is hier wel duur. Hoe uit de war
geraken kunnen ze vooralsnog moeilijk van ons leren.
En nu ik toch argumenten aan het verzamelen ben nog dit.
Spreeuwen zijn wel heel erg in de war. Vroeger placht er steevast
een paar onder een pan van ons dak te wonen en zat het mannetje
wekenlang met fladderende vleugeltrekjes vrolijk op de nok te zingen
en te fluiten. De pan en het dak en de nok zijn er nog. Maar geen
spreeuw. Er is er niet eens één komen kijken. Nochtans kan
voedselconcurrentie geen reden zijn want in deze landelijke buurt
broedt geen enkele soortgenoot meer.
Koen Verschoore
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Hoe vier dezelfde letters,
Iets totaal verschillend kunnen zijn,
Maar toch tezamen een perfect geheel vormen,
En zo een harmonisch stukje natuur uitstralen,
BREM in de BERM

Stefan De la bruyere
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Vleermuizen op kerkzolders
In 2016-2017 onderzocht de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt, met de
financiële steun van de provincie Antwerpen, heel wat (kerk)zolders in de
provincie Antwerpen. Dit project was het vervolg van een gelijkaardig
onderzoek in Vlaams-Brabant in 2014. Niet minder dan 182 zolders werden
onderzocht: in 158 (87%) ervan troffen we (sporen van) vleermuizen aan.
Voor sommige soorten, zoals de Grijze grootoorvleermuis en de Ingekorven
vleermuis, zijn deze zolders de enige gekende zomerverblijfplaatsen in
Vlaanderen.

Waarom een kerkzolder-onderzoek
Het is reeds langer bekend dat warme zolders, zoals kerkzolders,
zolders van kastelen, …, geschikte verblijfplaatsen vormen voor
bepaalde soorten vleermuizen, voornamelijk tijdens de zomer. De
hoge temperaturen op de zolder zijn erg welkom aangezien de
jongen tijdens hun eerste levensdagen nog niet in staat zijn om hun
temperatuur zelf te regelen. Ze dreigen dus snel te onderkoelen bij
ongeschikte omstandigheden. Onderzoek op dergelijke zolders kon
ons dus meer leren over zowel het voorkomen van verschillende
soorten als over het belang van individuele zolders voor de
verschillende soorten en populaties. We troffen zes soorten
vleermuizen aan op de kerkzolders in de provincie: de Gewone
grootoorvleermuis, de Grijze grootoorvleermuis, de Laatvlieger, de
Baardvleermuis, de Ingekorven vleermuis en de Gewone
dwergvleermuis.
Het onderzoek
Bij dit onderzoek werd voor het eerst (in Europa) op grote schaal het
DNA uit de uitwerpselen van vleermuizen gebruikt voor de
soortidentificatie. Vleermuizen zitten vaak erg ver weggekropen
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waardoor ze moeilijk zichtbaar zijn. Omdat ook nog heel wat soorten
sterk op mekaar lijken, was het tot voor kort op dergelijke grote
zolders zelfs voor ervaren mensen niet evident om de dieren te
determineren. Maar dankzij steeds evoluerende technologie is het
dus tegenwoordig mogelijk om op basis van het DNA van slechts 1
keutel te achterhalen welke vleermuizensoort(en) op de zolder
leefde(n). De analyse van het DNA gebeurde door het INBO.
Grote groepen of individuele dieren
In de zomer troepen vrouwtjes van vleermuizen samen om hun enige
jong op de wereld te zetten. Dit gedrag heeft enkele voordelen. De
groep kan immers makkelijk de temperatuur regelen. Op koude
dagen kruipen ze dicht tegen mekaar aan met de jongen tussen hen
in, op warme dagen hangen ze wat verder uit mekaar. Bovendien
hebben de moeders steeds een oppas bij de hand. De vrouwtjes gaan
om beurten jagen; steeds blijven er enkele achter om op de jongen
te passen.
De grootte van de groep hangt af van soort tot soort.
Grootoorvleermuizen maken meestal eerder kleine groepen van 1020 dieren, maar de grootst gekende groep - in het jargon een
‘kraamkolonie’ genoemd - van vleermuizen (moeders + jongen) in
Vlaanderen bestaat uit meer dan 1100 dieren.
Zolders worden ook gebruikt door individuele dieren. Mannetjes
leven tijdens de zomer alleen. Ze gebruiken daarbij allerlei soorten
verblijfplaatsen, waaronder ook zolders. Maar ook vrouwtjes zonder
jongen slapen soms enkele dagen buiten de kraamkolonie.
In welke mate vleermuizen ook tijdens de winter gebruik maken van
de zolders is minder gekend. Wel werden tijdens ons onderzoek
geregeld dieren – voornamelijk grootoorvleermuizen - in de winter
aangetroffen
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Opvallende resultaten van het onderzoek
Nooit eerder werden in een gelijkaardig onderzoek zoveel (sporen
van) vleermuizen aangetroffen op zolders. Het onderzoek spitste zich
wel eerder toe op het buitengebied, dus mogelijk is dit percentage
zolders met vleermuizen een beetje kunstmatig opgetrokken. Maar
het blijft indrukwekkend: bijna 9 op de 10 (kerk)zolders wordt
bewoond door vleermuizen.
Bovendien waren we erg verrast door de vele waarnemingen van de
Grijze grootoorvleermuis. Tot nog toe waren er slechts enkele
waarnemingen in Vlaanderen. We hebben dat aantal verveelvoudigd.
In de Kempen blijkt de soort quasi overal aanwezig (zij het nooit in
grote aantallen).
Tenslotte vonden we geen nieuwe grote kraamkolonies van die
soorten die met veel bijeen kruipen in de zomer (laatvlieger,
ingekorven vleermuis). De provincie Antwerpen blijft voor deze
soorten wel erg belangrijk: van de laatvlieger bevinden zich 2 grote
kraamkolonies in de provincie, van de Ingekorven vleermuis bevindt
ongeveer 75% van de Vlaamse populatie zich in onze provincie.
De resultaten voor onze regio
In Essen en Kalmthout werden 5 locaties onderzocht:
Essen:
kerk Horendonk, kerk
College H. Hart, kerk
Wildert.
Kalmthout:
kerk Achterbroek
kerk Heuvel.

en

Hier trof men drie soorten aan, nl. Baardvleermuis, Gewone
grootoorvleermuis en Laatvlieger
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De soorten
Laatvlieger
Laatvliegers zijn grotere vleermuizen. Ze leven vooral van grote
kevers, nachtvlinders,… In Vlaanderen zijn de kraamkolonies bijna
uitsluitend gekend in grote zolders. Dit onderzoek leverde geen
nieuwe grote kraamkolonies op (wel heel wat tijdelijke
verblijfplaatsen). In totaal troffen we deze soort in 29 zolders aan.

© Hugo Willocx - https://www.natuurpunt.be/pagina/laatvlieger

Baardvleermuis
De Baardvleermuis kan kraamkolonies vormen tot enkele honderden
dieren. Enkele van de zolders waar we deze soort aantroffen
verdienen zeker verder onderzoek om te kijken hoe groot de
groepen hier zijn. Deze soort was aanwezig op 9 Antwerpse zolders
w.o. de kerkzolder de kerk van Rouwmoer (College H.Hart).
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© Hugo Willocx - https://www.natuurpunt.be/pagina/baardvleermuis

Gewone grootoorvleermuis
De Gewone grootoorvleermuis werd gevonden op 66 zolders. Het is
één van onze algemenere soorten, die zowel kraamkolonies op
zolders als in bomen kan vormen. Ze eten voornamelijk
(nacht)vlinders. Vind je ergens enkele afgebeten vlindervleugels, kijk
dan of er een exemplaar aanwezig is.

De Korhaan nr. 3 / juli 2018

Pagina 35

© Hugo Willocx - https://www.natuurpunt.be/pagina/gewone-grootoorvleermuis

Bescherming
Kraamkolonies van vleermuizen gebruiken in principe jaar na jaar
dezelfde verblijfplaats. Verschillende zolders in de provincie zijn al
meerdere tientallen jaren in gebruik door vleermuizen. Dat maakt de
groepen ook erg kwetsbaar. Bij renovatiewerken aan de zolder kan
het snel mis gaan. Maar door een goede timing, een ruimtelijke
compartimentering en het voorzien van ingangen na de werken kan
er meestal op een gemakkelijke manier worden gezorgd dat ook na
de renovatie nog ruimte is voor de vleermuizen.
Verder is de verlichting van en rond de (kerk)zolder een
aandachtspunt. De meeste vleermuissoorten zijn erg lichtschuw.
Door de uitvliegopeningen te verlichten, bestaat de kans dat de
kraamkolonie de zolder verlaat. Indien de vleermuizen toch op de
zolder blijven, zullen zijn later op de avond op jacht gaan. Hierdoor
hebben ze dus minder tijd om prooien te vinden, wat indirect een
impact op de overlevingskans van de jongen. Goed gerichte spots
kunnen er voor zorgen dat de vleermuizen minimaal worden
verstoort.
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Dank
Ons onderzoek zou niet mogelijk geweest zijn zonder de financiële
steun van de provincie Antwerpen, maar ook niet zonder de
bereidwillige medewerking van de honderden parochiale
medewerkers en medewerkers van kerkraden. We zijn hen daarvoor
uiteraard bijzonder dankbaar.
Het
volledig
rapport
is
te
downloaden
op
https://www.natuurpunt.be/publicatie/vleermuizen-op-kerkzoldersde-provincie-antwerpen
Kris Boers
n.v.d.r.
Wil je nog meer weten over vleermuizen, dan kan je altijd terecht op
https://www.natuurpunt.be/pagina/vleermuizen
Een evenement waarop je nog meer over deze geheimzinnige
wezens te weten kan komen is “De Nacht van de Vleermuis”.

Meer info op: https://www.natuurpunt.be/pagina/nacht-van-devleermuis
Dit jaar is er geen activiteit in onze regio.
Als alle afspraken kunnen gemaakt worden, vindt volgend jaar op 30
augustus 2019 wel een activiteit plaats. Noteer die datum alvast in je
agenda.
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Mijmeringen over de Kalmthoutse Heide…
In augustus 1932 stond ik voor de eerste maal aan de oever van de
Putse Moer. Het Grenspark en de nabijgelegen natuurgebieden heb
ik ettelijke malen doorgewandeld of gefietst. Toch brengt het lezen
van iedere Korhaan nieuwe waarnemingen naar voor. Van de laatste
”Korhaan”-uitgave van april 2018 heb ik dus weerom genoten.
Nu lopen hier tientallen keren meer mensen rond, die ieder op hun
beurt een facet van de ons omringende natuur bewonderen en ervan
genieten. Ik kan me daar nog steeds om verheugen.
Om te beginnen wil ik mij aansluiten bij de slotzin van Carine
Schelkens: ”Never change a winning team”. Ook het artikel van Igor
Vandamme vind ik zeer waardevol.
Ik kan hem garanderen, dat er in geen enkel ven vis zit. Van 1967 tot
en met 1981 heb ik watermetingen en zuurtegraadmetingen gedaan
in de Biezenkuilen, de Drielingenvennen en de plas gelegen tussen de
Keetheuvel en de Wilgenduinen en hier en daar een bomtrechter. De
hoogte van de waterstand of de temperatuur speelde geen rol. De
pH schommelde steeds tussen 3,5 en 4,5. Bij deze zuurtegraad kan
geen enkele vis overleven.
Ooit heb ik in een artikel over het voorkomen van paling in De Nol
geschreven maar toen waren er nog geen bezinkingsbekkens.
Ik geloof ook niet in het verhaal van de zure regen. De zuurste regen
heeft hoogstens een pH van 5,5 en dit komt zeer zelden voor.
Ik heb ook pH-metingen gedaan in het “Janeven”, gelegen in het
Klein Kamp, langs de Franseweg, die op de Beauvoislaan uitkomt
nabij het restaurant “Den Bosduin”. De zuurtegraad van dit ven was
dezelfde als deze van de Biezenkuilen. Ook heb ik de pH van de
vijver achter het Kapelleke, op de hoek van de Beauvoislaan en de
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Kapellensteenweg gemeten en deze heeft een pH van ±6. Hierin
zwemmen karpers rond, maar deze zijn uitgezet door een
vissersclub. Op de kaart van Ferrari uit 1775 staat deze vijver
trouwens al ingetekend als visvijver.
In sommige artikels is er sprake van aanrijking door stikstof. Eerder
vermeldde ik dat de reuzebranden van 1960, 1976 en 2011 als het
ware de oude bemestingsmethode van de oervolken oproept. Van
deze vorm van bemesting heeft “pijpenstro” intens gebruik gemaakt.
Laten we trouwens de dikke struiken pijpenstro, “buntpollen”
noemen. Het woord ”bunt“ is duizend jaar oud en bestond reeds
lang, voordat tabak en pijp bij ons bekend werden.
Rond de jaren 1985 werden er in de Kalmthoutse Heide twee vennen
geschoond, nl. de Biezenkuilen en de Putse Moer. Vooral de
Biezenkuilen werden stevig aangepakt en zijn nu voor mij geen
‘Biezen’kuilen
meer. De waterstand in de vennen is zeer
schommelend. De verdeling van de neerslag (regen en sneeuw) is
zeer wisselvallig. In mijn leven heb ik drie maal meegemaakt, dat alle
vennen kurkdroog stonden. De laatste maal was dit het geval in
1976.
In Igor’s tekst verwijst hij meermaals naar Veenpluis. Voor mij is dit
een mysterieuze plant. Soms staan er in de heide hele plekken van
bijna 1 ha vol met het spierwitte Veenpluis. Het is jammer, als het
dan regent en in andere jaren zijn er bijna geen te zien. Ik heb het
heel wat jaren in de bloeiperiode opgevolgd: was het soms te droog
of was het soms te koud. Ik heb er nooit een antwoord voor kunnen
vinden.
Ik denk, dat Igor eens moet overleggen met Filip Bart en daniël.
Misschien kunnen zij samen gaan experimenteren.
Louis Verpraet
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Waar zijn de geelvlekheidelibellen gebleven?
15-MRT-2018 - De geelvlekheidelibel lijkt uit Nederland verdwenen. Niet
lang geleden vloog deze soort met grote gele vlekken in zijn vleugels, nog
regelmatig tussen de andere kleine rode heidelibellen. De laatste jaren is
zijn trend sterk gedaald en uit 2017 is er geen enkele zekere waarneming
bekend. Waarschijnlijk is veranderend habitat in Oost-Europa door drogere
zomers en toegenomen bemesting de oorzaak.

De geelvlekheidelibel was een vrij algemene soort in Nederland die
door de jaren heen sterk in aantal fluctueerde. In sommige jaren was
het een van de talrijkste libellen; in andere jaren waren er maar heel
weinig. De laatste jaren worden er echter steeds minder
geelvlekheidelibellen gemeld, en uit 2017 is er zelfs geen enkele
zekere waarneming bekend.
De aantallen fluctueerden met een interval van ongeveer tien jaar.
Deze fluctuaties werden veroorzaakt door grote invasies uit het
oosten waarbij grote aantallen in Nederland aankwamen en zich hier
voortplantten. Dat voortplanten lukte wel eens, maar was niet heel
succesvol. In de loop der jaren nam het aantal langzaam af tot er een
nieuwe invasie kwam die de Nederlandse populatie weer versterkte.
Periodes met veel en weinig geelvlekheidelibellen wisselden elkaar
dus af. Op de rode lijst van 2011 staat de Geelvlekheidelibel nog
beschreven als thans niet bedreigd, ondanks het lage aantal dat jaar
(zie onderstaande figuur). Sindsdien is het aantal echter zeer laag
gebleven. Niet alleen in Nederland worden nog maar weinig
geelvlekheidelibellen gezien: ook in Duitsland en het laagland van
Polen zijn de aantallen sterk afgenomen. Dit waren van oudsher de
gebieden waar ‘onze’ dieren vandaan kwamen. Hier waren ze
vroeger algemeen, maar nu met uitsterven bedreigd.
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Het leefgebied van geelvlekheidelibellen in Nederland is lastig te
definiëren aangezien ze soms, in goede jaren, op allerlei plekken
zitten en in andere jaren vrijwel nergens. Of ze zich op de plekken
waar ze gevonden werden ook voortplantten, was zelden bekend.
Verder naar het oosten in Europa is er meer bekend over de
habitatseisen. Zoals van alle Europese libellen leven de larven in
ondiep water tussen vrij dichte vegetatie, maar niet in open water.
Een belangrijk habitat zijn moerassige vegetaties met grote
zeggesoorten of holpijp. Dit kunnen moerassen zijn, oeverzones van
grotere wateren of overstromingsvlaktes. Het is daarbij wel
belangrijk dat de gebieden in de zomer opdrogen. Dit is
waarschijnlijk zodat predatoren zoals vissen, en concurrenten zoals
andere libellen, minder kans hebben. De gebieden moeten echter
niet te vroeg opdrogen omdat de libellen dan hun levenscyclus niet
rond kunnen krijgen. Waarom de geelvlekheidelibel zo achteruit is
gegaan is onduidelijk; waarschijnlijk speelt in oostelijk Europa het
verdwijnen van moerassen die ’s zomers droogvallen door verlaging
van de grondwaterstand en intensivering van de landbouw een rol.
Het voedselrijker worden van het water door toegenomen bemesting
kan ertoe leiden dat de vegetatie te dicht wordt en de
geelvlekheidelibel zich er niet meer kan voortplanten. Waarschijnlijk
heeft ook klimaatverandering ermee te maken. De zomers zijn in
Midden-Europa droger en warmer geworden.
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De moerasjes drogen nu vroeger in het jaar op. Door het verdwijnen
van deze oostelijke populaties lijkt de kans dat er nog grote invasies
in Nederland komen erg klein. Verder naar het oosten komt de
geelvlekheidelibel voor tot in Japan, maar hoe de populaties in
Rusland en Azië zich ontwikkelen is niet bekend.
Tekst: Roy van Grunsven & Kars Veling, De Vlinderstichting

© Christian Fischer, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4576105

Tekst aangebracht door Igor Vandamme
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Natuurweekend Oostkantons - 7 en 8 april 2018
Om half zes vertrokken we met zeven personen naar de Hoge Venen.
Rond 8 uur stonden we in een stralend zonnetje te kijken op het
hoogste punt van België, Botrange, wat tevens het laatste leefgebied
is van Korhoen. Wij kregen ze helaas niet te zien voor de lens. Enkele
andere vogelkijkers kregen om zeven uur wel kort enkele Korhoenen
te zien. Over het uitkijkplatform vlogen zes Appelvinken en een
Goudvink en in de vlakte stond een groepje van vijf Edelherten te
grazen. Een Rode Wouw was op verkenningstocht aan de rand van
de venen.
Nadien reden we naar de omgeving van Elsenborn waar we hoopten
om een Dwerguil te kunnen zien. Dit was helaas ijdele hoop. Later
bleek dat een Bosuil een broedhol van de Dwerguil had ingenomen,
waardoor deze laatste zijn biezen had gepakt. Een Dwergvleermuis
vloog enkele rondjes over onze hoofden. Toch vrij onverwacht zo op
klaarlichte dag. Toen we terug aan de auto’s waren, zagen we op de
parking twee Rode Wouwen, een Visarend en een Zwarte Ooievaar
overvliegen. We verorberden onze lunch samen met een heerlijke
pint op een terras in Malmedy en nadien zetten we onze tocht
verder naar de rivier de Warche. Bij de kathedraal van Malmedy
weerklonk eerst nog de “piks”-roep van de Appelvink, een soort die
we wel meer zouden horen tijdens het weekend.
Een van de meest trouwe Waterspreeuwen van de regio, gaf
vandaag niet thuis. Langs de oever van de Warche zat wel een Grote
Gele Kwikstaart te genieten van het zonnetje. Wat later maakten we
nog een wandeling in een open landschap met meidoorn- en
sleedoornhagen. Enkele Goudvinken en een groepje Kepen vonden
beschutting in deze struiken. Een Rode Wouw joeg over het
landschap en kwam pal over onze hoofden gevlogen, wat voor een
groot enthousiasme zorgde bij de deelnemers. Verder was het
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eerder kalm wat vogels betrof, waarschijnlijk was het wat te warm.
Dankzij het warme weer waren ook heel wat vlinders actief,
waaronder verschillende Kleine Vossen. We bereikten onze
verblijfplaats en kropen na een lekkere maaltijd en nog een
avondwandeling onder de wol. De Ruigpootuil kregen we niet te
horen, maar toch was het geen probleem om een uiltje te knappen.
Het was een mooie maar vermoeiende dag geweest.
De volgende morgen stonden we op onder een bewolkte hemel. De
bewolking zou al vrij snel verdwijnen en plaats maken voor de zon,
waardoor de temperatuur vandaag zou oplopen tot zo’n 20 graden.
De eerste stop maakten we aan enkele forelputten. Na een tijdje te
wachten, kwamen er drie Visarenden een fantastische show geven.
Ze scanden nauwkeurig de omgeving af en bij de eerste duikpoging
gingen ze allen aan de haal met een forel. Een prachtig zicht! De
eigenaar van de forelkwekerij dacht hier duidelijk anders over: hij
stond met een stok te zwaaien en te roepen naar één van de
Visarenden. Het beest trok er zich duidelijk niets van aan en jaagde
gewoon verder… We kregen ook nog andere roofvogels te zien zoals
enkele Rode Wouwen en een Sperwer.
Bij een beekje in de buurt konden sommigen nog een Waterspreeuw
zien voorbijvliegen. Nadien reden we naar Born waar we in de
omgeving van de Vehnbaan onze lunch zouden opeten. Bij een
voederplek konden we op korte afstand genieten van Ringmussen,
Groenlingen, Glanskop, Goudvinken en een vijftal Appelvinken. Rode
Wouwen waren ook terug van de partij en wat later klonk de zware
“kroh”-roep van de Raaf. Het mooie weer nodigde ons uit om nog
even een verfrissende pint te drinken alvorens we ons laatste gebied
gingen bezoeken. Hierbij werd uiteraard weer gezellig nagekeuveld
over het afgelopen weekend en werden nog wat andere belangrijke
en minder belangrijke zaken besproken. Tenslotte gingen we nog
even langs een steengroeve in de regio, die gedeeltelijk niet meer in
gebruik was. Al vrij snel kregen we hier mooi een vrouwtje Oehoe in
beeld, die op haar nest op een rotswand zat. Twee luidroepende
De Korhaan nr. 3 / juli 2018

Pagina 44

Raven, waarvan er eentje in de top van een boom ging zitten,
maakten het plaatje compleet. Rond 17u30 trokken de deelnemers
tevreden terug richting Antwerpen.
Wouter

© Wouter Vanwesebeeck – Visarend - 2018
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Het voorjaar is elk jaar weer een boeiende periode. Het is voor vele
vogelkijkers weer vol spanning uitkijken waar en wanneer de vogels
terugkomen uit hun overwinteringsgebieden. Dit voorjaar was eerder zacht
en vrij droog, maar in mei kregen we dan toch een hele slok water te
verwerken en waren er zelfs op heel wat plaatsen in de regio
overstromingen. De lente is een goede periode om een aantal specialiteiten
te ontdekken.
Er werden dan ook enkele zeldzaamheden ontdekt in de streek. Dit alles kan
je lezen in onderstaand overzicht.

Op het Stappersven in de Kalmthoutse Heide werden geregeld
Geoorde Futen (Podiceps nigricollis) waargenomen, maar steeds in
kleine aantallen. Ook op enkele andere heidevennen werd de soort
af en toe gezien.
Tussen 6 en 16 mei werden geregeld enkele Kleine Zilverreigers
(Egretta garzetta) foeragerend gezien in de Steertse Heide in de
Kalmthoutse Heide. Op 26 apr. was ook een ex. aanwezig in de
Wezelse Heide. Van 11 tot en met 19 mei liet een 2de kalenderjaar
Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra) zich goed bekijken in de
Kalmthoutse Heide. Af en toe trokken gewone Ooievaars (Ciconia
ciconia) door de regio. Begin maart vlogen groepen van enkele
tientallen exn. door de streek. Zeer bijzonder was de melding van
een Zwarte Ibis (Plegadis falcinellus) bij een weiland in Wuustwezel
op 3 apr. Vanaf begin mei was de Lepelaar (Platalea leucorodia) weer
een regelmatige gast. De meeste waarnemingen kwamen van de
Maatjes, waar tot vijf exn. werden gemeld. Ook bij de Steertse Heide
werden max. vier exn. samen opgemerkt.
Begin maart werden nog zes Kleine Rietganzen (Anser
brachyrhynchus) opgemerkt in de Maatjes. Overwinterende
Kolganzen (Anser albifrons) verbleven nog tot eind maart in de
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Steertse Heide. Op 26 maart was hier nog een groep aanwezig van
450 exn. Ook in de Maatjes werd de soort nog tot laat in maart
gezien met een max. van 350 exn.
Bergeenden (Tadorna tadorna) deden het dit voorjaar vrij goed. In
de Kalmthoutse Heide verzamelden soms tot 15 exn. Pijlstaarten
(Anas acuta) waren nog tot half april te zien in de regio. De meeste
waarnemingen werden verricht op het Stappersven en in de Steertse
Heide. De prachtige Zomertaling (Anas querquedila) was vanaf eind
maart zeer geregeld te zien in de Steertse Heide. Hier werd een max.
geteld van acht exn. In mei werd de soort gelukkig ook nog af en toe
waargenomen in de Maatjes. Slobeenden (Spatula clypeata) waren
heel de lente regelmatig te zien, vooral in de Kalmthoutse Heide en
de Maatjes. Dit voorjaar eerder in vrij kleine aantallen. Brilduikers
(Bucephala clangula) werden in maart en april regelmatig opgemerkt
op diverse heidevennen. Opmerkelijk genoeg kwamen er in mei geen
waarnemingen binnen van deze soort, dit in tegenstelling met vorige
jaren.
De eerste Wespendief (Pernis apivorus) voor dit jaar werd begin mei
genoteerd. Tussen half apr. en half mei waren er vrij geregeld
waarnemingen van doortrekkende Zwarte Wouwen (Milvus
migrans). Dit voorjaar trokken Rode Wouwen (Milvus milvus), in
vergelijking met andere jaren opmerkelijk meer over onze regio. Leuk
was een Zeearend (Haliaeetus albicilla) die op 11 mei boven de
Nolse Duinen in de Kalmthoutse Heide vloog. Vanaf half maart
werden geregeld weer Bruine Kiekendieven (Circus aeruginosus)
waargenomen in de Kalmthoutse Heide en de Maatjes. De Blauwe
Kiekendieven (Circus cyaneus) die overwinterden in de
heidegebieden en de Maatjes werden nog geregeld waargenomen.
Op 26 mei werd was een ex. ter plaatse in de Nolse Duinen in de
Kalmthoutse Heide. Zeer speciaal was een Steppekiekendief (Circus
macrourus) die op 6 mei jagend werd waargenomen in de
Kalmthoutse Heide. Het betrof een eerstejaars vogel. Begin april
vloog er ook al een adult mannetje over het Groot Schietveld. Op 27
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april vloog er een Grauwe Kiekendief (Circus pygargus) over het
Stappersven. Op 8 mei vloog er nog een adult mannetje langs de
Drielingvennen. Visarend (Pandion haliaetus) was tussen eind april
en eind mei vrij geregeld te zien in de streek, vooral in de
Kalmthoutse Heide.
Boomvalk (Falco subuteo) was vanaf half april terug te zien in de
heidegebieden. Slechtvalk (Falco perigrinus) werd bijna dagelijks
waargenomen, vooral in de Kalmthoutse Heide en de Maatjes, maar
ook op enkele andere plaatsen in de streek.
In april en mei werden af en toe Kwartel (Coturnix coturnix) gehoord
in de Maatjes en de Wezelse Heide.
Tussen begin maart en half april vlogen er af en toe groepjes
Kraanvogels (Grus grus) over de streek. Op 7 mei werden nog vier
exn. waargenomen in de Kalmthoutse Heide.
Op 29 maart waren zes Kluten (Recurvirostra avosetta) aanwezig op
het Stappersven. Deze soort is bij ons een vrij schaarse doortrekker.
De eerste Kleine Plevier (Charadrius dubius) was terug aanwezig op
26 maart. In de Kalmthoutse Heide wist deze soort ook dit jaar weer
succesvol te broeden. In mei waren er geregeld enkele
Bontbekplevieren (Charadrius hiaticula) aanwezig in de Steertse
Heide. Een Goudplevier in zomerkleed (Pluvialis apricaria) was op 22
mei present op een akker in de Wezelse Heide. Waarnemingen van
Goudplevieren in mei zijn vrij zeldzaam.
In maart werd een Bokje (Lymnocryptes minimus) opgestoten in de
Kalmthoutse Heide en in de Maatjes.
Enkele Zwarte Ruiters (Tringa erythropus) waren tussen half april en
half mei present in de Steertse Heide. Een eerste vroege
Groenpootruiter (Tringa nebularia) vloog reeds op 10 maart over de
Kalmthoutse Heide. Nadien was dit een vrij talrijke doortrekker in de
regio. Bosruiter (Tringa glareola) was dit voorjaar een schaarse
doortrekker, voornamelijk bij de natte weilanden van de Steertse
Heide.
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Op 20 apr. werd de eerste Zomertortel (Streptopelia turtur) gemeld.
Enkel in de Maatjes kwamen een aantal waarnemingen binnen van
deze soort, het lijkt helaas dat deze op andere plaatsen in de regio is
verdwenen. Vanaf begin mei was het geratel van de Nachtzwaluw
(Caprimulgus europaeus) weer te horen in onze heidegebieden.
Op 21 apr. werd een Draaihals (Jynx torquilla) waargenomen langs
het “Koewegske” in de omgeving van de weilanden van de Markgraaf
in Kalmthout. Middelste Bonte Spechten (Dendrocoptes medius)
werden weer waargenomen in een aantal grotere bosgebieden in de
regio. Voornamelijk vanuit de Kalmthoutse Heide en het Klein
Schietveld kwamen er heel wat waarnemingen.
Oeverzwaluwen (Riparia riparia) werden vanaf 10 maart vrij
geregeld waargenomen. Bij een zandhoop van een boerderij in
Wuustwezel werden enkele broedgevallen vastgesteld. Leuk was de
waarneming van een Roodkeelpieper (Anthus cervinus) in
zomerkleed bij Hanneke Wiewau in de Maatjes op 11 mei. De
overwinterende Waterpiepers (Anthus spinoletta) verbleven nog in
de Maatjes en de Kalmthoutse Heide tot begin april. Een Engelse
Kwikstaart (Motacilla flava flavissima) was op 17 mei aanwezig in de
Maatjes. Hier was op 11 mei ook een Noordse Kwikstaart (Motacilla
flava thunbergi) present. De eerste Blauwborst voor de regio
(Luscinia svecica) zat te zingen in de Maatjes op 21 maart. Vanaf
begin apr. werden af en toe Paapjes (Saxicola rubetra) gesignaleerd
op doortrek. Tapuit (Oenanthe oenanthe) was een vrij talrijke
doortrekker vanaf begin apr. Nog een laat ex. zat op 26 mei. in de
Kalmthoutse Heide. De eerste Beflijster (Turdus torquatus) van dit
jaar zat op 24 maart bij de Biezenkuilen. Daarna trok deze soort vrij
geregeld door de regio tot begin mei. De meeste vogels werden
waargenomen in de Kalmthoutse Heide.
Leuk was een Snor (Locustella luscinioides) die een aantal keer zat te
“snorren“ in een rietveld bij de Maatjes. De eerste Fluiter
(Phylloscopus sibilatrix) werd eind april gehoord. Bijna alle
waarnemingen kwamen uit de Kalmthoutse Heide, maar ook op het
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Klein Schietveld werd de soort waarnemingen. Spotvogel (Hippolais
icterina) deed het opvallend goed dit voorjaar. Voornamelijk in de
omgeving van een aantal struwelen in de omgeving van de
Verbindingsstraat in de Kalmthoutse Heide werden deze vogels heel
wat gemeld. Ook in de Maatjes werden ze gehoord. Ook voor
Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata) was het een goed
voorjaar. In heel wat bosgebieden werden zangposten opgetekend.
Op 6 april was een Raaf (Corvus corax) aanwezig in de
Kambuusduinen in de Kalmthoutse Heide. Vorige winter was er een
invasie van Grote Kruisbekken (Loxia pytyopsittacusi). Ook tijdens
het voorjaar werd deze soort nog heel wat waargenomen, wat
uiteindelijk resulteerde in één of meerdere broedgevallen in de
Kalmthoutse Heide! Het is vrij uitzonderlijk dat deze soort in onze
regio tot broeden komen. De vorige zekere broedgevallen dateren
reeds van 1995. Het gaat goed met Appelvinken (Coccothraustes
coccothraustes) in de regio. Op heel wat plaatsen werd deze soort
waargenomen en er werden weer verschillende broedgevallen
vastgesteld.
Meer op https://noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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