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Wat een bewogen zomer hebben we achter de rug. Zowel weer,
sport als plaatselijk nieuws speelden een hoofdrol.
Een zeer warme, droge zomerperiode - evenwaardig aan de zomer
van 1976 – bracht ons zoals voorspeld - veel dag- en nachtvlinderwaarnemingen. Wat de vlinderliefhebbers wel heel veel zorgen
baart, zijn de nakomelingen van deze fladderende juweeltjes.
Grassen, kruiden en zelfs struiken/bomen hadden veel last van de
droogte. Verschraalde bermen en heidegebieden, met bruingeschroeide grassen en heidestruikjes, zijn niet bepaald de plek om
als rupsje op te groeien. Ook de libellenlarven hadden het moeilijk in
de uitdrogende venen. Wat de gevolgen zijn van de zomer, zien we
de volgende jaren.
Op sportief vlak springt de bronzen WK-plak van de Rode Duivels
voor velen natuurlijk op het voorplan. Maar ook Greg Van Avermaet
deed het uitstekend in de Tour de France. Op de Europese
Kampioenschappen behaalde ons land 19! medailles. Op het EK ParaAtletiek werden ook nog eens 5 medailles behaald, waarbij 2 gouden
van onze streekgenoot Peter Genyn. Emma Plasschaert werd
wereldkampioen zeilen.
Dat alles zijn gebeurtenissen waar je vrolijk van wordt.
Wat minder aangenaam was, waren de vele natuurrampen, gelinkt
aan het warme weer. De grote bosbranden met menselijke drama’s
in o.a. Griekenland, Portugal en Californië en de overstromingen in
Frankrijk en India liggen nog vers in het geheugen. Dichter bij huis
heeft de droogte sporen nagelaten in het Grenspark, waar bijna alle
vennen waren uitgedroogd en verschillende hectares struikheide
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door de zon zijn verbrand. In het landbouwgebied lagen wegbermen
en velden er vaak verdord en verschroeid bij. Ramp voor fauna/flora.
Er was nog minder leuk nieuws te rapen in de regio. Zo verdween op
Essens grondgebied weer een Trage Weg uit het landschap Buurtweg 9 werd door een aangelandende landbouwer omgeploegd.
Gelukkig heeft het Essense gemeentebestuur deze scheve situatie
snel kunnen rechtzetten. In Kalmthout is het al niet veel beter. Daar
werden plannen gesmeed om een groot wooncomplex uit de grond
te stampen – in the middle of nowhere – langs de N122 ter hoogte
van de Boterbergen. Ondertussen kennen we het verdict! Het
aangrenzende gebied “De Greef” wordt helemaal volgebouwd en het
wooncomplex langs de N122 komt er ook. Schandalig dat dergelijke
mega-projecten nog kunnen in 2018! Politieke spelletjes? Of mogen
we dat als natuurvereniging niet opperen. Met de verkiezingen in het
verschiet zijn dat natuurlijk dossiers die nog snel moeten uitgevoerd
worden - vooraleer de wet misschien veranderen zal - en waar we
dus als natuurvereniging nauwelijks iets aan kunnen doen.
Wat onze eigen werking betreft, kabbelt het jaar rustig verder. In het
najaar plannen we hoofdzakelijk beheerdagen en twee activiteiten in
het kader van “De Week van het bos”. Een aan te raden lezing over
de “Marterachtigen” en een interessante “Ontdekkingstocht” in de
buurt van ons Boshuisje. Al heel snel in het volgende jaar hebben we
onze Ledenavond gepland; op 19 januari 2019 met name. Je kan dus
die datum nu al aanstippen in je agenda en je eventueel al
inschrijven. Andere interessante activiteiten voor begin 2019 vind je
terug in dit laatste nummer van jaargang 46.
En tenslotte. Op 5 september ontvingen we het bericht van het
overlijden van Jef Van Looveren, oprichter, oud-voorzitter en
bestuurslid van onze vereniging van 1952 tot 1985. Jef was vooral
nog gekend onder de oudste leden van onze afdeling. Verder in dit
nummer kan je een herinneringstekst lezen.
Joris Pinseel
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Jef Van Looveren (° 30 okt. 1919 –  4 sept. 2018)
Op 4 september 2018 is Jef van ons heengegaan. Na een rijk gevuld
leven van bijna 99 jaar is hij na een korte ziekte overleden in het WZC
Amandina in Wuustwezel-Gooreind.

© Archief Heemkundige Kring Essen – Jef in zijn bloementuin

Jef was veearts van beroep. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
studeerde hij op 1 juli 1944 af aan de universiteit van Gent. Na zijn
studies vestigde hij zich in Wuustwezel en bouwde daar een
veeartspraktijk uit. Hij huwde met Jeanne Mertens en in 1947
verhuisde hij naar Essen waar hij, naast zelfstandig veearts ook als
rijksveearts verantwoordelijk was voor de Quarantainestallen; waar
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runderen en paarden enige tijd in quarantaine werden geplaatst
vooraleer ze naar Nederland of België werden vervoerd. Na zijn
pensionering in 1984 oefende hij zijn hobby’s nog uit, waaronder
klarinetspelen bij fanfare Concordia en natuurreizen maken. Tot voor
enkele jaren woonde hij samen met zijn echtgenote in Essen. Enkele
jaren geleden moest hij echter verhuizen naar het WZC Amandina in
Gooreind, waar hij dan ook is heengegaan.
Jef had een grote interesse voor de natuur. Vooral vogels en planten
hadden een bijzondere plek in zijn hart. In 1952 nam hij, samen met
o.a. Flor Van Meel de beslissing om in Essen/Kalmthout een
Wielewaalafdeling op te richten, het huidige Natuurpunt
Noorderkempen. Jef was eerst bestuurslid en van 1963 tot eind 1964
was hij voorzitter. Omwille van zijn drukke praktijk werd hij door Flor
Van Meel opgevolgd. Flor zou voorzitter blijven tot 1991. Jef trad, na
een mooie 33 jaar, in 1985 uit het bestuur.
Jef hield van reizen. Heel wat vogelrijke gebieden, hier in de streek
en elders in Europa - van IJsland en Lapland over Falsterbo tot Cyprus
- van zijn geliefde Zeeland tot Hongarije en Israël - werden door hem,
al of niet vergezeld van zielsgenoten, bezocht. Zijn rijk gevuld fotoarchief van vogels en planten mocht gezien worden. Hij bezat een
uitgebreid herbarium, met planten die momenteel uiterst zeldzaam
of zelfs helemaal verdwenen zijn uit onze Kempen.
Hij kon honderduit vertellen, af en toe met een kwinkslag, over zijn
belevenissen, zijn waarnemingen, zijn natuurervaringen.
Het ganse bestuur wil langs deze wijze eer betonen aan een ‘groot’
en ‘warm’ persoon.
Ons oprecht medeleven aan Jeanne, zijn echtgenote, de kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.
Joris Pinseel
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Herinneringen aan Jef
Gij zult niet eenzaam zijn.
De bloemen en de kruiden
werden maar even in hun bloei gestuit
en elke lente loopt de wingerd uit
wanneer de jonge wind keert van het zuiden.
Gij zult niet eenzaam zijn: de nachtegaal zal fluiten
Anton Van Wilderode
De reizen samen met Jef - het waren er wel vijf of zes, met de
caravan naar Falsterbo, om ons bij de honderden kijkers te voegen
voor de
roofvogeltrek naar het zuiden - staan in mijn
natuurherinneringen vooraan op de eerste rij.
Zo ook de vele dagtochten met hem naar Zeeland, een streek die hij
kende als zijn broekzak.
In 1999, in zijn tachtigste, maakten Jef, Jan De Schepper, ikzelf en
onze echtgenotes een mooie rondreis doorheen Turkije. In
Sagalassos, het archeologisch project waar de Leuvense universiteit
opgravingen deed, liep Jef nog op de heuvels over en weer, lenig als
een jonge snaak. In Efeze, bij het beeld van Keizer Adrianus, citeerde
hij uit het hoofd de Griekse teksten uit zijn humaniora.
Tien jaar later, in zijn negentigste, mocht ik hem samen met zijn
vrouw Jeanne en zijn schoonbroer en -zus, ontvangen in ons
winterverblijf in Andalusië. We hebben nog een mooi rondreisje
gemaakt met waarnemingen van veel flamingo’s, de laatste
overwinterende kraanvogels en enkele prachtige waarnemingen van
een havikarend. Jef was zich ervan bewust dat dit zijn laatste
buitenlandse reis zou zijn en hij heeft er intens van genoten. Op een
gegeven moment begaf zijn fototoestel het en hij zei dat het zijn
laatste foto geweest was. En zo was het.
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Iedere ontmoeting met Jef was een ervaring. Bloemen, planten en
vogels kende hij bij naam en hij legde ze vast op foto. Zijn talenkennis
had geen grenzen.
Maar bovenal was hij een warm, hartelijk mens en een trouwe
vriend.
Zo zullen wij hem dankbaar herinneren.
Herman Lieckens
Oud-voorzitter Natuurpunt Noorderkempen

© Archief Heemkundige Kring Essen – Jef met zijn herbarium
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Cursus “Vogels in de Noorderkempen”
Natuurpunt Noorderkempen richtte al meerdere malen een cursus
over vogels in. In 2019 bieden we deze lessenreeks opnieuw aan.
Ook deze keer ligt de nadruk op “Vogels in de Noorderkempen”: een
selectie van een 100-tal algemene vogelsoorten uit onze regio.
In deze cursus hebben we vooral aandacht voor vogels die je bij een
wandeling in de Kalmthoutse Heide, De Maatjes, De Wildertse
Duintjes of gewoon in je tuin kunt ontmoeten. Per les worden een
20-tal soorten behandeld. Door dit beperkt aantal kunnen we langer
stilstaan bij elke vogelsoort. Enkele minder algemene soorten
worden kort aangehaald. We besteden de nodige aandacht aan het
verenkleed, habitat, geluid en verspreiding. De deelnemer wordt op
aangename wijze wegwijs gemaakt in het gevarieerde vogelwereldje
van de Noorderkempen.
Deze uitgebreide cursus wordt verspreid over 6 theorielessen en 6
praktijkwandelingen in het voorjaar.
Als afsluiter richten we een busuitstap in naar enkele vogelrijke
gebieden in Zeeland. Een echte aanrader !!!
Theorielessen
De theorielessen gaan door in “Hof ter Weyden”, Greefstraat 1 te
Essen-Wildert. Parkeren kan op de parkeerplaats ter plaatse.
•
•
•
•
•
•

Theorieles 1: dinsdag 12 februari 2019 van 19u30 tot 22u00
Theorieles 2: dinsdag 19 februari 2019 van 19u30 tot 22u00
Theorieles 3: dinsdag 5 maart 2019 van 19u30 tot 22u00
Theorieles 4: dinsdag 12 maart 2019 van 19u30 tot 22u00
Theorieles 5: dinsdag 26 maart 2019 van 19u30 tot 22u00
Theorieles 6: dinsdag 2 april 2019 van 19u30 tot 22u00
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Praktijklessen
De praktijkwandelingen werden op de volgende data gepland:
•

Praktijk 1: zondag 17 februari 2019: van 8u30 tot 12u00
Reservaat “Hopmeer”: afspraak op de Parking van de
Quarantainestallen, Hemelrijk te Essen.
Gids: Jos Jacobs

•

Praktijk 2: zaterdag 27 april 2019: van 7u00 tot 9u00
Domein Wildertse Duintjes: afspraak op Parking van de
Wildertse Duintjes te Essen-Wildert.

•

Praktijk 3: zaterdag 11 mei 2019: van 6u00 tot 9u30
Kalmthoutse Heide: afspraak aan parking Zuid aan de
Verbindingsstraat te Kalmthout.
Gids: Jean Jordaens

•

Praktijk 4: zaterdag 25 mei 2019: van 19u00 tot 22u30
De Maatjes: afspraak aan de Kerk van Nieuwmoer

•

Praktijk 5: vrijdag 14 juni 2019: van 21u00 tot 23u30
Kalmthoutse Heide: afspraak Parking De Vroente,
Putsesteenweg 129, Kalmthout
Gids: Glenn Vermeersch

•

Praktijk 6: zondag 15 december 2019: van 8u00 tot 18u00:
Zeeland (busuitstap): vertrek aan Parking Heuvelhal –
Kapelstraat, Essen (bij het gemeentehuis)
Gids: Herman Jacobs

Cursus “Vogels in de Noorderkempen”
6 theorielessen en 6 praktijkwandelingen (met gids)
Inschrijvingsgeld: €75 (syllabus, koffie/thee &
inbegrepen)

busuitstap

Inschrijven is noodzakelijk. Er worden maximaal 30 deelnemers
toegelaten. Meer informatie te bekomen bij: Joris Pinseel
(joris.pinseel@fulladsl.be). Als je wenst deel te nemen stuur eerst
een mailtje. Je krijgt dan de nodige informatie.
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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: Wim Konings (konings.wim@gmail.com)

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 (0492/08 01 13 / igor.vandamme@skynet.be)
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18 oktober 2018

20u00

Week van het Bos
Voordracht

einde
22u30

Voordracht
“Marterachtigen in het
Grenspark”
Projectiezaal “De Vroente”
Putsesteenweg 129, Kalmthout

Vandaag verwelkomen we Koen Van den Berghe, dé marterspecialist
van Vlaanderen. Koen brengt ons een presentatie waarin hij
aandacht schenkt aan de marterachtigen in Vlaanderen. De
voordracht gaat hoofdzakelijk over boom- en steenmarter, otter en
das in het Grenspark en omgeving. A.d.h.v. verkeersslachtoffers
kwam Koen veel te weten over de levenswijze, voeding en
verspreiding van deze schitterende dieren. Dit wordt zeker een zeer
interessante avond i.s.m. de Minaraad van Kalmthout.

Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)
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Boshuisje en omgeving
“Op verkenning in het verleden”

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)

3 november 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 (0492/08 01 13 / igor.vandamme@skynet.be)

1 december 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 (0492/08 01 13 / igor.vandamme@skynet.be)
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5 januari 2019

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

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

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

19 januari 2019

18u00

Ledenavond

Einde
±23u00

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

Inschrijven voor 12 januari 2019
Ieder lid en sympathisant van Natuurpunt Noorderkempen is van
harte welkom op onze Jaarlijkse Algemene Ledenavond. Locatie
voor dit jaar is opnieuw Hof Ter Weyden, Greefstraat 1 te EssenWildert (dicht bij de Bakkersmolen). Er is parkeergelegenheid in de
Sint-Jansstraat of op de weide vlak tegenover Hof Ter Weyden.
De Ledenavond vindt plaats op zaterdagavond 19 januari 2019 vanaf
18u00. Voor dit jaar voorzien we een foodtruck. Op die manier kan u
zelf uw eten ophalen en ondertussen een gezellige babbel slaan met
de andere aanwezigen.
De avond verloopt als volgt:
 Start om 18u00 met een aperitief.
 Aansluitend Foodtruck met keuze uit 2 verschillende
viergangenmenu’s. Ruime keuze aan dranken in de zaal.
 Vervolgens presenteren we u ons Jaarverslag en Financieel
verslag 2018 en het Activiteitenprogramma 2019. Uiteraard
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ook gelegenheid om vragen te stellen. Nadien wordt u
verwend met een heerlijk dessert, thee en koffie.
 Als afsluiter ‘Werk van eigen leden’. We nemen u mee in de
“Wondere wereld der nachtvlinders in de Noorderkempen”.
 Einde voorzien omstreeks 23u00.
Er is keuze uit 2 menu’s:

Vlees menu

Vegetarisch menu

Butternutsoep

Butternutsoep

Chicken wings met bbq-sausje

Superfoodsalade
(quinoa, pompoenpitten, komkommer,
tomaat, veenbesjes, dragonvinaigrette)

Pulled pork met tex mex
aardappeltjes

Veggiburger met tex mex
aardappeltjes

(traag gegaard varkensvlees met bbq-saus
en huisgemaakte koolsalade op een warm
broodje met een beetje zwarte peper)

(vegetarische groentenburger op een
broodje met dragon, sla en béarnaise)

Appel amandel gebak
koffie/thee

Appel amandel gebak
koffie/thee

Met z’n allen maken we er een gezellige avond van. Bent u nog niet
goed vertrouwd met de werking van onze afdeling of nog nooit mee
geweest op een activiteit? Dan is onze Ledenavond een fijne
gelegenheid om op een ongedwongen manier beter kennis te maken
met de werking van onze afdeling en de andere leden. Ook trouwe
leden kunnen tijdens dit gezellig samenzijn hun (natuur)ervaringen
van het afgelopen jaar uitwisselen. Iedereen die graag een steentje
wil bijdragen aan onze afdeling, kan zich ook kandidaat stellen als
bestuurslid, lid van het beheerteam of vrijwilliger voor activiteiten.
Deelnemen kost € 25/persoon. Na overschrijving van het bedrag met
vermelding van het menu van uw keuze (vlees of vegetarisch) is uw
inschrijving definitief.

De Korhaan nr. 4 / oktober 2018

Pagina 15

Gelieve ten laatste op zaterdag 12 januari 2019 de overschrijving te
voldoen op rekeningnummer BE59 0000 4153 8026 van Natuurpunt
Noorderkempen, Schanker 12, 2910 Essen mét vermelding van uw
naam en keuzemenu (vlees/vegetarisch).
Inschrijvingen ná deze datum kunnen jammer genoeg niet meer
aanvaard worden vermits het cateringbedrijf zelf ook tijdig de nodige
bestellingen moet kunnen doen.
Inlichtingen én inschrijving:
- Kristof Vlietinck (0497/54 17 21 na 18u00)
- kristof.vlietinck@vlaanderen.be

3 februari 2019

10u00

Natuurwandeling

Einde
±12u30

Kalmthoutse Heide
“Wintergenieten op de Heide”

Parking De Vroente, Putsesteenweg 129
Kalmthout

Tijdens de winter is er nog heel wat te beleven op de Kalmthoutse
Heide … rust in een nevelig landschap of misschien een sneeuwtapijt
… een stralend winterzonnetje of misschien een regen- of
sneeuwbui. De weerelementen bepalen de sfeer en uiteraard ook de
natuurwaarnemingen. Laat je verrassen!
Meebrengen: aangepast schoeisel en kledij, verrekijker,
Graag op voorhand inschrijven … ten laatste op 1 februari 2019.
Gids: Chris Vander Sypt (GSM 0476/67 65 41)
Chrisvandersypt@skynet.be
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Gratis excursie in het
LIFE HELVEX Projectgebied

Wil je graag meer weten
over de werken die in het
gebied uitgevoerd worden
in het kader van het grootschalig natuurproject LIFE
HELVEX? Kom dan naar
deze excursie, o. l. v. een
natuurgids.
De excursie is gratis.
Je bent van harte welkom op volgende datum:
Zaterdag 17 november 2018 van 9u.30 tot 12u.00
Gebied Nolse Duinen
Vertrek vanaf Parking Noord langs de Verbindingsstraat te Kalmthout
(enkel bereikbaar met de wagen via Essen-Wildert - Huybergsebaan)
Opgelet: Als je met de auto komt, moet je parkeren aan Parking Zuid
en dan te voet verder wandelen naar Parking Noord.
Meer info: info@grensparkzk.be – www.grensparkzk.be
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Behaag…natuurlijk 2018
een actie van Natuurpunt, de Milieuraad
en het Essens gemeentebestuur

Natuurlijk “behagen”
Deze actie van Natuurpunt kent dit jaar haar 25ste editie en loopt in
31 Antwerpse gemeenten! Er wordt opnieuw veel aandacht
geschonken aan de promotie van autochtoon plantmateriaal.
De autochtone planten zijn allen cursief aangegeven.
Welke planten?
Haagpakketten:
Er worden verschillende pakketten aangeboden, naargelang de
ruimte die u wenst te beplanten. Het plantgoed van de pakketten is
tussen 80 en 100 cm hoog.
Pakket 1: Houtkant
Wie over voldoende ruimte beschikt (een strook van ongeveer 20 m
lang en 3 m breed), kan een houtkant aanplanten. Het onderhoud is
zeer beperkt, met een kapbeurt om de 5 à 10 jaar.
Soorten: zomereik, haagbeuk, winterlinde, zoete kers, gewone
vogelkers, lijsterbes
12 planten: 6 soorten = 2 planten per soort, goed voor 20 m.
Prijs: 8,50 euro.
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Pakket 2: Houtkant natte gronden
Een houtkant als pakket 1, maar met soorten die prima groeien in
een vochtige bodem.
Soorten: zwarte els, grauwe wilg, schietwilg, boswilg, Gelderse roos
en hazelaar.
12 planten: 6 soorten = 2 planten per soort, goed voor 20 m.
Prijs: 7,50 euro
Pakket 3: Bloesem- en bessenhaag
Een pakket met bloeiende en besdragende struiken. Door minimale
snoei in het najaar om de 2 jaar zullen de struiken uitbundig bloeien
en vruchten dragen, wat heel wat vogels aantrekt. Door de variatie in
soorten is bloei verzekerd tot in de zomer. Deze haag kan naargelang
het snoeiritme 1 à 2 m breed worden.
Soorten: sleedoorn, éénstijlige meidoorn, Gelderse roos, gele
kornoelje, sporkehout en kardinaalsmuts.
24 planten: 6 soorten = 4 planten per soort, goed voor 8 m.
Prijs: 16 euro
Pakket 4: Bijenbosje
Een bosje of een haag waarbij vooral aan nectar- en pollenopbrengst
wordt gedacht. Dat hebben onze wilde bijen immers nodig.
Soorten: egelantier, hondsroos, sporkehout, veldesdoorn, wilde
liguster en zoete kers.
12 planten: 2 planten per soort.
Prijs: 7,50 euro
Pakket 5: Vogelbosje
Dit minipakket is bedoeld voor wie geen haag wenst te planten, maar
een hoekje vrij heeft voor een klein bosje, een ideale nestplaats voor
onze vogels.
Soorten: kardinaalsmuts, éénstijlige meidoorn, Gelderse roos, rode
kornoelje en sporkehout.
5 planten: 5 soorten = 1 plant per soort.
Prijs: 3,50 euro
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Hoe bestellen?
1.
Via www.essen.be/milieu met ticketgang of aan de
onthaalbalie ( ticketgang)
2.
Met onderstaand invulformulier. Dit dient uiterlijk woensdag
31 oktober 2018 ingeleverd te worden op de onthaalbalie van het
gemeentehuis. U betaalt het totale bedrag met bancontact dan ter
plaatse.
Wanneer afhalen?
Op zaterdag 1 december tussen 10u en 12u kan u uw bestelling
afhalen in de loods technische dienst, Heuvelplein 23 te Essen.
Info:
Dienst Milieu: milieu@essen.be
Folders met plantbeschrijvingen en onderhoudstips krijgt u bij het
plantpakket.
Info is eveneens als pdf-bestand af te laden op de website:
www.natuurpunt.be/behaag
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Bestelformulier Behaag ... natuurlijk 2018
Naam .............................................................................................
Telefoon/GSM ................................................................................
Straat .............................................................................................
E-mail .............................................................................................
Postnummer 2910 Gemeente Essen
bestelt volgende planten :
Per pakket

Prijs

1. Houtkant

€8,50

2. Houtkant natte gronden

€7,50

3. Bloesem- en bessenhaag

€16,00

4. Bijenbosje

€7,50

5. Vogelbosje

€3,50

Aantal

Totaal

totaal
Het totaalbedrag dient aan de onthaalbalie betaald te worden met
bancontact of u kan via de website online bestellen en betalen via
ticketgang.
Bestelvoorwaarden:
 Het plantgoed moet binnen de grenzen van de gemeente worden aangeplant.
 De betaling dient te gebeuren bij de bestelling.
 De mogelijke uitval van het aangeplante goed is ten laste van de besteller.
 Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden
De besteller verklaart zich akkoord met deze bestelvoorwaarden.

Datum en handtekening,
Het plantmateriaal dient afgehaald te worden op zaterdag 1 december
tussen 10 en 12u in de technische loods , Heuvelplein 23 te Essen.
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Beheer
September is voor mij steevast een periode van bezinning. De zomer
is voorbij, en met die zomer een lijst van klusjes die elk jaar toch wat
zwaarder gaan doorwegen.
Als de scholen terug beginnen en de meeste mensen terug aan het
werk gaan, hang ik de werkjas aan de kapstok en trek naar
Middelkerke, waar ik een volle maand kan verblijven in het kleine
studio-appartement van mijn moeder. Hier ligt er geen werk te
wachten, en de kleine ruimte is in no time aan de kant…. Je hebt hier
letterlijk en figuurlijk een Zee van tijd. Ik vertrek steevast met het
voornemen vele uitstapjes te maken, maar heel vaak voel ik in de
ontplooiing van het nietsdoen pas hoe moe ik ben.
Mijn stukje tuinbos op de Wildert is mijn koninkrijk, en ik heb er mijn
hart aan verloren, maar zoals aan alle mooie zaken zit hier een
keerzijde aan die ook wel eens mag worden belicht.
Laatst kreeg ik een reactie van een natuurgids collega die me deed
inzien dat de tijd niet stilstaat en alles, maar dan ook alles steevast in
evolutie is. De dame die dit gevoel bij me wakker maakte had met
veel enthousiasme mijn lijvige eindwerk gelezen dat ik in 2007 heb
geschreven als afronding van de cursus Natuurgids via het CVN. In
dat eindwerk beschrijf ik nog vol vuur hoe ik het als mijn levenswerk
zie de 8500 vierkante meter bos te behouden en te beheren. Vooral
op de mooie rode beukendreef, hoogst waarschijnlijk nog een relict
uit de periode van grootgrondbezitter Calmijn, was ik apentrots.
Maar… het onderhoud van een dergelijk vrij groot stuk gelegen in
een wijk die steeds meer versnippert, vergt toch wel meer beheer
dan men op het eerste gezicht zou denken.
“Laat het toch gewoon bos, joh”, hoor ik mijn stadse vrienden
gemoedelijk verkondigen, terwijl ze enthousiast met hun laarsjes in
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het bladerendek van knisperende beukenblaadjes schoppen. Het
bos, bos laten te midden een vertuinde wijk is een utopie zoals er in
onze cultuur vele zijn. De zaden die van overal komen aanwaaien
zorgen voor een verwildering die niet eens honderd procent naturel
is, en binnen de kortste tijd heb je een ondoordringbare wildernis
van rododendronstruiken, braamstruiken, Amerikaanse vogelkers,
Amerikaanse eik en springzaad op je mooie stuk natuur. En dan
vergeet ik nog de Japanse duizendknoop die her en der ook opduikt
in onze wijk. Onderhoud is een must en kost tijd, energie en
mankracht.
Ik breek er vaak mijn hoofd over hoe ik dit best aanpak.
Alles uitgeven aan derden kost handenvol geld en is ook niet zo’n
mooie oplossing. Iedereen heeft zijn eigen mening over hoe je de
natuur dient te beheren, en mijn eigen mening hierover doordrukken
eist ook wel een bepaalde tol. Als vrouw alleen moet je behoorlijk je
mannetje staan.
Uiteindelijk beslisten mijn moeder en ik, enkele jaren geleden, dat
we een stuk van 2000 vierkante meter zouden verkopen. We
wachtten op een geschikte koper terwijl we, via verschillende
instanties, overlegden hoe we onze rode beukendreef konden
beschermen. Nergens vonden we bruikbare steun of feedback en
uiteindelijk waren we al heel blij dat we een koper vonden die het
stuk integraal kocht met de (mondelinge) belofte dat de dreef intact
zou blijven.
Wat ik toen leerde is loslaten. Eens verkocht heb je niets meer te
vertellen.
De beukendreef werd toch opgesplitst en op één van de twee
bouwkavels werden enkele oude mastodonten gekapt om de
nieuwkomers de kans te geven hun huis te bouwen. Gelukkig was het
contact met deze nieuwe buren gemoedelijk genoeg en gaven ze me
de kans hen uit te leggen waarom het zo belangrijk was de
overblijvende beukenbomen niet al te drastisch te snoeien.
Ik nam me voor niet meer zo snel te verkopen.
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We zijn nu weer een paar jaar verder, ik ben ouder en misschien
weegt de tol van de MS-diagnose toch wel zwaarder door dan ik wil
toegeven. Ik vind het geen leuk gevoel te moeten erkennen dat het
onderhoud me soms zwaar weegt, en toen ik na die vernietigende
sneeuwval van december 2014 verplicht werd van heel wat
gehavende bomen te kappen en een nieuw bestand van inheemse
bomen en struiken aanplantte, krabde ik me toch af en toe vermoeid
in de haren.
Mijn methode van beheren wordt met de jaren meer naturel, en
hoewel dat leven-en-laten-leven beheer je een zekere vrijheid geeft,
is het toch ook voor een stuk arbeidsintensiever. De paden van
dolomiet worden amper nog chemisch behandeld en de algenbrij die
zich steeds weer vastzet tot een gevaarlijk glibberige harde pel hark
ik elk jaar netje los waarna het dolomiet opnieuw gereven wordt.
Elke dag een klein stukje, en op het einde van de zomer ben ik klaar…
Maaien met de bosmaaier is een stuk lichter werken dan zaailingen
uittrekken met de hand, maar maakt ook dat je heel goed moet
uitkijken wàt je maait en wanneer je maait. De toenemende
diversiteit aan vlinders doen me vermoeden dat mijn planning hierin
niet al te destructief is. Ik wacht steeds tot midden juni voor ik maai,
een periode van rust voor de meeste vlindersoorten. Ook het vele
snoeiwerk wordt aangepast aan het ritme van de bosvrienden.
Augustus is een mooie periode omdat de meeste vogels dan in ruitijd
zijn, en je dus minder kans hebt een nest te gaan verstoren.
De mooie zijde van dit lossere beheer is dat ik steeds meer
glimlachend rondkuier en ‘leven’ zie in plaats van onkruid dat moet
gewied worden. Het lijkt wel of de natuur dat mee aanvoelt en me
met een knipoog verrast met de meest prachtige bloemen en
planten. Zo groeit er nu spontaan struikheide in mijn bos, niet zo
verwonderlijk want dit aangeplante bos van grove den staat op de
historische Ferrariskaarten nog aangeduid als zijnde woeste
Heidegronden. Het zaad zit dus al meer dan een eeuw te wachten en
duikt nu vrolijk en fris op. Het wilgenroosje, de stinkende gouwe, het
robertskruid… allemaal wilde planten die voor mij een betekenis
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hebben gekregen omdat ik ze vanuit een ander perspectief ben gaan
bekijken: ze hebben hun eigen verhaal.
Ook de brede wespenorchis gedijt héél goed bij me en daarbij denk
ik meteen aan de 'dronken wesp' die ik verleden jaar laveloos naast
zo’n orchis zag liggen.
Ik hou van het bos, ik hou van het werken in mijn bos, ik hou van het
gevoel deel te mogen zijn in deze cirkel van leven. De jaren hebben
me geleerd mezelf daarin niet te hoog te schatten, en ik moet stilaan
ook leren dat de tijd mijn grenzen zal verleggen en ik zal moeten
leren loslaten.
Het baart me soms zorgen…
‘Panta rhei’ verkondigde de Griekse filosofen Heraclitus en Plato en
typeerden hiermee mijn eigen hedendaagse mijmering: alles stroomt
… de steen in de rivier is niet meer dezelfde steen als het water er
over gestroomd heeft … alles wijzigt, niets blijft zoals het is. Al wat
we hebben is het heden en het moment van “Nu”.
Carine
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Vogelspin gespot
Op mijn avondwandeling tijdens en vakantie in Bellegarde en Diois in
de Franse Drôme-streek spring ik verschrikt achteruit van een forse
zwarte spin met flink geprononceerde gifkaken. Een vogelspin?
Hier? Ik herpak me snel, houd de hond uit de buurt en richt mijn
camera op het kleine monster. Mijn model houdt zich roerloos. Foto
gelukt en wegwezen.

© Liesbeth Baeteman

Twee dagen later lig ik ’s ochtends nog wat te soezen en google op
mijn gsm naar zwarte spinnen. Gevonden! Het gaat om een purse
web spider, Atypus affinis of gewone mijnspin. Laat dat gewoon er
maar af, denk ik bij mezelf en lees gespannen verder.
Ze zijn inderdaad familie van de vogelspin en delen met hen de grote
parallelle gifkaken vooraan. Ze zijn tot 15mm groot en komen voor in
zowat heel Europa, van Denemarken tot Noord Afrika en in 2013
waren ze zelfs spin van het jaar. De mijnspin komt ook bij ons voor in
heidegebieden en grasvelden op zandrijke en kalkrijke bodems.
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Hoe komt het dat ik er dan nooit eerder eentje zag? Ze is een echte
mijnwerker en leeft het grootste deel van haar leven onder de grond.
Ze bouwt er voor zichzelf een buisvormige woonst, een gang
binnenin bedekt met spinrag. De buis van spinrag loopt vervolgens
over de grond verder. Bedenkt met blaadjes en ander dood materiaal
ziet zelfs haar prooi niet waar de mijnspin woont. Kleine insecten
lopen nietsvermoedend in de spinragbuis en worden dan pijlsnel
door de mijnspin naar binnen gesleurd en opgepeuzeld. Na
reparatiewerken aan de tunnel, is alles weer in gereedheid voor een
volgend hapje.
Mijnspinnen komen zelden buiten en alleen als het echt moet. Als ie
vier jaar is, komt het mannetje in de herfst uit zijn hol en gaat op
zoek naar een partner. Aangeklopt bij de ingang, laat de dame weten
of ze nog vrij is en kan er gepaard worden. Het mannetje sterft
daarna en wordt door het vrouwtje opgepeuzeld als extra eiwitten
voor haar eieren. Die komen pas de volgende zomer uit. De jongen
blijven nog een jaar op hotel bij mama. Best uitzonderlijk voor
spinnen. Daarna trekken ze erop uit op zoek naar een eigen stek en
bouwen zelf een mijngang van spinrag.
En last but not least: een beet van zo’n engerd is pijnlijk maar niet in
het minste gevaarlijk. Pffffffff
Liesbeth Baeteman
4 juli 2018
Locatie: Bellegarde en Diois
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Hoe het ‘Beheer’ van de Kalmthoutse Heide begon…
In 1970 was de Kalmthoutse Heide het eerste Natuurreservaat in
België waarvoor een wetenschappelijke beheercommissie werd
samengesteld. De beherende ingenieur van Waters en Bossen was
secretaris. Willy Vandenbroucke werd van bosbouwer gepromoveerd
tot natuurbeheerder. De twaalf leden van de nieuwe commissie
waren bijna allen professoren van de vier Vlaamse Universiteiten en
onder zijn impuls werd het beheer een succes.
Het grootste probleem toen, was de vergrassing en de verbossing.
Open heidevelden waren er zo goed als niet meer.
Tijdens de boomplantdag mochten de mensen berken komen
uitsteken in de Kalmthoutse Heide nabij de parkeerplaats, waar men
kris-kras kon gaan en staan. Het was een reuzesucces.
In 1960 had de toenmalige burgemeester de Verbindingsstraat,
zonder wettige vergunning, laten asfalteren. Het gevolg hiervan was,
dat op zonnige weekends de auto’s … auto aan auto langs
weerszijden van de Verbindingsstraat geparkeerd stonden.
De Drielingen, de Biezenkuilen en ook het Muggenpiske waren
speelvijvers. De Wilgenduinen fungeerden als Sint-Annaplage.
Vroeger vormden de Wilgenduinen een groep duinruggen met diepe
valleien. Kruipwilg groeide er welig op de toppen.
In 1973 kregen we het Gemeentebestuur zover, dat er een algemeen
parkeerverbod kwam voor de Verbindingsstraat, maar het beheer
moest wel een parking aanleggen en dit werd Parking Zuid. Enkele
jaren later werd er ook aan de noordzijde parkeergelegenheid
voorzien.
Toen echter, waren de Wilgenduinen al stuifduinen geworden. Toch
duurde het nog vele jaren eer er op zondag een verbod van verkeer
over de Verbindingsstraat kwam.
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Na de zware brand van 1996 hield burgemeester Dirk Erreygers,
veiligheidshalve, de Verbindingsstraat gedurende deze hete periode
permanent gesloten. Alleen met een vergunning kon men er langs
rijden. Hij heeft toen ook het moedige besluit genomen het
politiereglement hieraan aan te passen. Dank u, Dirk. Om tot dit
resultaat te komen heeft men 26 jaar nodig gehad, nl. van 1970 tot
1996.
In 1960 heeft het toenmalige gemeentebestuur de helft van het
Oude Gemeentebos verkocht en het werd ook gekapt en dit alles
zonder wettelijke vergunningen. Dit bos werd geplant in 1912
gelijktijdig met de bossen van het domein van Carlier, gelegen langs
de Verbindingsstraat. Toen wij in 1970 in dat gekapte deel van het
Oude Gemeentebos poolshoogte gingen nemen, was er in plaats van
het gekapte dennenbos een prachtig, jong berkenbos opgeschoten.
Dit gebied werd gekoloniseerd door een vijftal oudere berken, die er
al langer woonden. En wat zegden de Wetenschappers: ”Laat er ons
een eiken-berkenbos van maken”. Zo gezegd zo gedaan. In
Brasschaat hadden de toenmalige diensten van Waters en Bossen
een boomkwekerij. Daar werden er duizend zomereikjes besteld en
hier netjes geplant.
Volgend jaar inspectie: er stond geen enkele eik meer. Alhoewel het
konijnenbestand gedecimeerd was, waren er blijkbaar nog genoeg
over, om de jonge plantjes als asperges te verorberen, maar ook de
reeën deden een duit in het zakje. Natuur beheren bleek dus toch
niet zo eenvoudig!
Ongewenste boomopslag verwijderen, was een opgave, die wel
lukte, maar het vergde veel mankracht. In de vakantiemaanden
werden jeugdgroepen aangetrokken, door hen te subsidiëren. Dank
zij deze methode verliep de ontbossing vlotter, maar eens de
subsidiëring stopgezet werd, geen jeugdgroepen meer; hun interesse
voor de centjes was groter, dan de liefde voor de natuur. Maar…de
arbeiders zwoegden voort, toch bijgestaan door een hele reeks
enthousiaste vrijwilligers. We kregen zicht op de situatie.
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In 1976 kregen we een gloeiend hete zomer: er brak een reuzegrote
brand uit. Hierbij verdwenen er nog veel boompjes, maar wat nog
veel erger was: ook veel meer loopkevers, spinnen en vele andere
niet-vliegende levende wezens kwamen om. Ook de helft van het
oude resterende gemeentebos ging in de vlammen op.
De branden, maar vooral de desastreuze zomerbranden, zouden alle
mooie beheersplannen uitwissen en terugzetten naar af.
Het heeft iedereen nu wel overtuigd, dat “brandbeheersing” zeer
belangrijk is!
Louis Verpraet
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10 jaar Waarnemingen.be
Ter gelegenheid van 10 jaar
Waarnemingen.be
organiseert
Natuur.focus op 17 november
2018
een
symposium
in
Antwerpen.
Het symposium gaat door in
Vergadercentrum De Stroming,
Nationalestraat 111 te 2000
Antwerpen.

PROGRAMMA
9:15

Ontvangst en registratie

9:55

Opening dagvoorzitster (Annelies Jacobs)

10:00 Sessie 1: Citizen science in een veranderende maatschappij
 Het beestje bij zijn naam noemen: belang en plezier van
waarnemen als burgerwetenschap (Hans Van Dyck)
 Waarnemingen.be: groei van een dataportaal voor iedereen en
alles (Kristijn Swinnen)
 Beleving in het veld: werkgroepen en waarnemers aan het woord
 Waarnemingen.be: mesthoop of schatkist ? (Wouter Vanreusel)
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12:00 Sessie 2: Wat halen we daar nu uit?
 Waarnemingen.be, wat kunnen we daar nu allemaal mee ? (Marc
Herremans)
 Dieren onder de wielen (Diemer Vercayie)
 Invasieve exoten / early warning (Bram D’Hondt)
13:30 Lunch en postersessie
14:15 Sessie 3
 Wedstrijd 10 jaar waarnemingen.be: overzicht resultaten en
prijsuitreiking
 Het nachtvlindermeetnet (Wim Veraghtert)
 Datagebruik voor beleid (Dirk Maes)
15:20 Sessie 4: De weg vooruit!
 Waarnemingen.be als educatieve tool in het onderwijs (Stephan
Boulez)
 Naar volledig open data?
 Slimmer dan de waarnemer: toekomstmuziek of feit? (Hannes
Ledegen)
16:00 Receptie

PRAKTISCH
Het symposium is gratis; inschrijven is noodzakelijk.
Je kan inschrijven voor de broodjeslunch door 5 euro over te
schrijven op rekeningnummer BE12 2300 5247 4592 t.a.v.
Natuurpunt Studie met vermelding van je naam en ‘Broodjes 10 jaar
Waarnemingen’.
Natuurpunt.studie
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Het Lisseven bloedt …
Op 5 juli 2018 bracht ik een bezoek aan het Lisseven in Kalmthout.
Nog nooit had ik het Lisseven, of gelijk welk ander ven, gezien dat
bloedrood kleurde. Eerst dacht ik aan ijzerhoudende kwel, maar de
kleur en vorm van de substantie leek me niet te kloppen. De
volgende dag zag ik hetzelfde aan het Muggepiske, in het Grenspark,
maar daar enkel aan de randen van het water.
Na wat mailen kreeg ik bevestiging van Jos Gysels (werkgroep
Micrasterias) dat de grote warmte van deze zomer een algenbloei
teweeg bracht met de opmerkelijke kleur als gevolg.
De bloedregenalg (Haematococcus pluvialis) is een ééncellige alg,
behorend tot de groene algen, die een cyste vormt in (on)gunstige
omstandigheden. Deze cyste bevat veel astaxanthine, die de alg een
opvallend rode kleur geeft. Tijdelijke waterbekkens, maar dus ook
vennen blijkbaar, kunnen door de aanwezigheid van deze alg een
opvallend rode korst op het water krijgen.
Heb je je ooit afgevraagd waarom zalm, kreeft of flamingo’s roze
zijn? Ze eten de rood gekleurde algen Haematococcus pluvialis.
Onder hoge stress bevat deze micro-alg veel astaxanthine, een
roodkleurige antioxidant. Met deze stof weren de Haematococcus
zich tegen de schadelijke effecten van zonlicht en geeft dus ook kleur
aan zijn vijanden.
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Overlevingsvorm
In de natuur komt Haematococcus
pluvialis in drie verschillende
vormen voor: een niet-beweeglijke
vorm, een beweeglijke vorm met
flagellen en als rode cyste met een
dikke celwand. Het meeste
astaxanthine wordt in het laatste
stadium geproduceerd. Dit is een
soort overlevingsvorm waarbij de
astaxanthine de alg beschermt
tegen schadelijk zonlicht.

© Igor Vandamme – 2018 – Lisseven

Astaxanthineproductie
Haematococcus pluvialis kan wel tot 6% van zijn drooggewicht aan
astaxanthine bevatten. De soort is daarom interessant voor de
industriële productie van deze antioxidant. Astaxanthine is 6.000
keer effectiever in het wegvangen van vrije radicalen dan vitamine C.
Ook beschermt het rode pigment tegen UV-schade en heeft het een
ontstekingsremmende werking. De meeste astaxanthine wordt
echter gebruikt als voedingssupplement om dieren kleur te geven,
zoals bij gekweekte zalm.
Igor Vandamme, september 2018
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Kalmthoutse Heide kreunt onder de droogte,
al 15 hectare bij Ossendrecht totaal afgestorven
KALMTHOUT/OSSENDRECHT - Planten en dieren in Grenspark Kalmthoutse
Heide lijden onder de extreme droogte. Maar de ware schade in het
natuurgebied wordt volgend jaar pas in volle omvang duidelijk.

Verdorde vegetatie kraakt en knispert onder de schoenen, zoals het
hele Grenspark Kalmthoutse Heide kreunt onder de aanhoudende
hitte. ,,De laatste weken zien we de heide echt afsterven", vertelt
Ignace Ledegen van het Grenspark.
De droogte treft het hele 6000 hectare grote gebied, dat zich van
België uitstrekt tot in Putte, Huijbergen en Ossendrecht. ,,Sommige
nadelige effecten voor planten en dieren kunnen we volgend jaar pas
echt vaststellen", weet Ledegen.
,,De struik- en dopheide zou nu in volle bloei moeten staan. Ook
goed voor vlinders en bijen", mijmert coördinator Frederik Naedts
van Natuurpunt. Hij hurkt in wat een paarse zee op frisgroene stelen
zou moeten zijn. ,,Deze zijn verbrand, die zijn eraan voor de moeite."
Ignace
Ledegen
van
Grenspark
Kalmthoutse
Heide (links) bestudeert met
Frederik
Naedts
van
Natuurpunt de schade aan
heideplanten die bruinverbrand zijn door de zon.
© peter van trijen/pix4profs

De heide had zich hersteld na de brand die in 2011 zo'n 400 hectare
in de as legde. ,,Maar wat nu bruin kleurt, is dood", beseft Ledegen.
,,Wellicht schiet het volgend jaar uit vanuit de wortel. Anders moet
dat vanuit het zaad in de bodem. Maar heide groeit trager dan
De Korhaan nr. 4 / oktober 2018

Pagina 36

pijpestro. Dat moeten we dan weer maaien of begrazen tegen de
vergrassing."
De situatie aan Nederlandse zijde is ongunstiger. ,,Het Vlaamse deel
is een mix van natte en droge heide. Bij de Ossendrechtse Duinen is
15 hectare totaal afgestorven omdat het hoger en droger ligt. Niks
aan te doen", sombert Ledegen.
Alle leed sijpelt door. Heidehoning wordt schaarser omdat bijen
minder voedsel vinden, ontmoedigde imkers halen hun kasten al
weg. Trekvogels vinden geen dikke vruchten aan de lijsterbes.
Vlinders missen in de verschrompelde vegetatie planten om eitjes op
te leggen, rupsen verhongeren, en dus ook nachtzwaluw en
boomleeuwerik. ,,Al is zo’n na-ijleffect nog lastig in te schatten",
aldus Ledegen.
Naedts vreest de genadeslag voor de zeldzame heivlinder. ,,Die zoekt
graag nectar in open terrein, maar vlucht nu door de hitte het bos in.
Ongekend."
In het Pluisven dobbert een eend die met zijn snavel zowat overal de
bodem kan raken. Pijpestro, anders met de voeten in het water,
torent nu op zijn wortels hoog boven de bodem uit. ,,Zelfs zo'n
waterhoudend ven valt deels droog", verzucht Ledegen. ,,Dus veel
libellelarven redden het niet." Balen voor vogels, vissen en kikkers
met libellen op het menu.
De natste plek ligt bij de Nolse Duinen. ,,Hier treedt kwelwater uit de
bodem en voedt De Nol, een veengebied dat vroeger liep tot in de
Biesbosch", zegt Naedts. De Nol voedt via een pijpleiding het Groote
Meer bij Ossendrecht, dat ooit droog viel door drinkwaterwinning.
,,Het werkt. Er staat nu relatief veel water in." Het Kleine Meer staat
overigens wel droog.
De Nol lijdt wel door een drainagesloot voor boeren die de kleilaag
doorsnijdt en grondwater wegtrekt. ,,De stop is uit de badkuip",
geeft het duo aan. In 2020 krijgt De Nol 800 meter kleischerm tegen
De Korhaan nr. 4 / oktober 2018

Pagina 37

dat weglekken, 377.437 euro Europese subsidie dekt de helft van de
kosten.
Vrijdag komt een specialistische Nederlandse firma met grondradar
de bodem peilen. ,,Als De Nol gedicht is, zetten we met de stuw bij
het Stappersven druk op het water in die richting. De Nol als berging
maakt de Heide minder kwetsbaar voor hittegolven", stelt Naedts.
De beheerders zijn opgelucht dat de droogte nog niet tot
natuurbranden leidde. ,,De brand van 2011 bleef beperkt tot lagere
begroeiing. Als die naar boomtoppen was geslagen, had je in
Nederland woonwijken moeten ontruimen", zegt Ledegen.
In het Vlaamse deel zijn bufferzones aangelegd met amper vegetatie
om het vuur te remmen en de brandweer doorgang te verlenen. ,,Die
noodzaak was er in Nederland niet, daar liggen al meer bospaden."
De afgekeurde wachttoren bij Ossendrecht is gesloopt, die bij
Kalmthout is dagelijks bemand. ,,Bij Mechelen worden al drones
ingezet", zegt Naedts. ,,Dat is wellicht de toekomst. Een drone
constateert of een rookpluim van een brand of barbecue komt is
goedkoper dan een toren bouwen en bemensen."
Artikel met dank overgenomen uit BN/DeStem
8 augustus 2018
Peter de Brie
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/kalmthoutse-heidekreunt-onder-de-droogte-al-15-hectare-bij-ossendrecht-totaalafgestorven~aed3d71f/
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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

De Korhaan nr. 4 / oktober 2018

Openingsuren:
maandag enkel op afspraak
di-do-vr van 8.30 tot 12.00
van 13.00 tot 16.30
woe van 8.30 tot 12.00
zat van 9.00 tot 12.30

Pagina 39

Buxusmot - Cydalima perspectalis in de tuin?
Oplossingen?
Wie heeft er nog niet van gehoord?
De rupsenplaag raast over heel Vlaanderen en laat overal dorre haagjes en
bollen achter. Containerparken liggen vol met uitgestoken buxusbollen en
tuincentra worden overspoeld met vragen naar oplossingen.
Een mooie witte vlinder, een exotische soort, heeft het gemunt op onze
Buxus. Deze plant is een erg handige heester die je kan snoeien in allerlei
vormen. Helaas, tot grote ergernis van tuiniers en kwekers, gooit de
Buxusmot roet in het eten.
Met honderden vreten ze in een mum van tijd de Buxus kaal.

De Buxusmot is een vlindertje uit de familie van de Grasmotten. Het
motje heeft een semi-transparante witte kleur en wordt ± 4 cm
groot. Van oorsprong uit Oost-Azië, maar het vermoeden bestaat dat
ze ergens in 2005 is meegekomen met transport van Buxus uit China.

© Joris Pinseel – Buxusmot – Schanker 12 – 1 juli 2018
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De meeste mensen kennen de Buxusmot niet, maar wel de rups, die
uiteindelijk verpopt tot nachtvlinder De rupsen worden ongeveer 4
cm lang en zijn felgroen met een zwarte kop en zwarte
lengtestrepen. De pop is aanvankelijk felgroen met donkere strepen
en vlekken; ze verkleurt later naar lichtbruin tot bruinachtig. Tussen
april en september komen twee tot drie generaties tot leven en
volwassen motten kunnen zich tot tien kilometer ver verspreiden.
De vlinders zie je meestal niet aankomen en het zijn zij die eitjes
afleggen op de bladeren van je buxusplanten. Wanneer deze
uitkomen zit je met rupsen en die hebben maar één doel … eten!
De rups vreet al wat ie kan en dat is een paar keer zijn eigen gewicht
per dag. Omdat er vaak veel aanwezig zijn per struik is het pas te laat
te zien dat de Buxus een plaag heeft. De struik kan volledig
kaalgevreten worden door zo’n legertje rupsen.
Buxus is een erg handig heestertje dat je kan snoeien in allerlei
vormen en het wordt (werd) dus veel gebruikt. Als de rups van de
Buxusmot op de struik zit, is het paniek bij tuiniers en kwekers.
Helaas grijpt men erg snel naar chemische bestrijding maar staan we
niet stil bij de gevolgen hiervan. Naast het feit dat chemische
bestrijding een dure oplossing is, heeft het best heel wat nadelige
gevolgen voor het milieu. Dit jaar ontvingen we heel wat meldingen
van dode meesjes in nestkasten, nadat in de buurt buxusstruiken
werden behandeld met gif. Zowel biologische als chemische
bestrijding is voor vele andere dieren nefast, zeker als het gif in het
water terecht komt. Natuurpunt raadt dan ook aan zeker de
chemische bestrijding nooit toe te passen.
Op Youtube kan je toch enkele milieuvriendelijke oplossingen vinden.
Surf eens naar https://www.youtube.com/watch?v=k8uP0UbwMPs
en volg het advies van de Vlinderstichting. Zo kan je feromonenvallen
gebruiken om de mannelijke vlinders te lokken. Als vlinders niet
kunnen paren, kunnen ze niet voor nakomelingen, nl. rupsen, zorgen.
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Trouwens, wist je dat onze kauwen de aangetaste buxusstruiken (zie
https://www.youtube.com/watch?v=JMlBYi09xpQals) al ontdekt
hebben als nieuwe voedselbron? Deze slimme vogels hebben
ondervonden dat ze de rupsen in de struiken kunnen opsporen en
verorberen.
Buxus er uit is nog de beste oplossing!
Wil je toch een haagje behouden in de tuin?
Er zijn tal van alternatieve oplossingen. Denk eens na over inheemse
planten zoals Meidoorn, Wilde liguster, Haagbeuk, Beuk en
Veldesdoorn. Het zijn gemakkelijke goedkope alternatieven om een
mooie groene blok of haag te maken in de tuin.
Japanse hulst (Ilex crenata) wordt ook vaak als alternatief
voorgesteld, maar deze plantensoort kan zich in de vrije natuur
verspreiden in de struiklaag van bossen en houtkanten.
Sinds 2009 wordt melding gemaakt van verwildering van de Japanse
hulst in Nederland en Vlaanderen. Een verband met de toegenomen
aanplant als alternatief voor Buxus lijkt voor de hand te liggen.
Momenteel is de soort sporadisch al in heel Nederland en Vlaanderen
gemeld. Het is niet altijd duidelijk of de planten zich spontaan vanuit
tuinen verspreiden of als tuinafval gedumpt worden. Op sommige
groeiplaatsen groeit de soort echter samen met andere, vaak uit tuinen
verwilderende, besdragende soorten als Hulst en Laurierkers. Dit maakt
het aannemelijk dat het hier gaat om spontane vestigingen uit zaden die
door besetende vogels verspreid worden.
Of we met deze vervanger van Buxus een nieuwe invasieve exoot
hebben binnengehaald wordt door de natuur zelf beantwoord. In enkele
Amerikaanse staten wordt de soort al als potentieel invasief beschouwd.
Het is een goede zaak om de verdere verspreiding van de soort hier
tegen te gaan in het kader van “voorkomen is beter dan genezen”.
Als altijdgroene soort is de Japanse hulst ook in de wintermaanden goed
te herkennen.

Robin Vermylen
Aangevuld door Joris Pinseel
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Geveld,
Compleet uitgeteld,
Gedaan met dromen,
Fier tussen de andere bomen,
Wie had dit ooit gedacht,
Toegegeven aan de zwaartekracht,
Nu een bron voor ander leven,
Dood dus, maar toch nog geven,
Paddenstoelen, wormen en ander gespuis,
Maken van de boom hun nieuwe thuis,
De kringloop van het leven,
Niet alleen maar nemen, maar nog veel meer geven...

Stefan
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Interessante lezingen
 BC De Vroente, Putsesteenweg 129 te Kalmthout organiseert
op volgende dagen een lezing.
vrijdag 12 oktober 2018: “Toen de dieren nog spraken”
aanvang: 19.30 u
toegang: gratis
vrijdag 30 november 2018: “Staat de natuur in brand? Wat
klimaatverandering doet met de natuur”
aanvang: 19.30 u
toegang: gratis
vrijdag 15 februari 2019: “Flirten in ’t groen”
aanvang: 19.30 u
toegang: gratis
Contactpersoon: devroente.omgeving@vlaanderen.be
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Natuurstudie weekend Hoge Venen en Oostkantons
Het weekendje begon pas officieel vrijdagavond om 17u. Maar
omdat we met 9 van de 11 deelnemers vrijdagmorgen vertrokken en
al voor de middag in het Brackvenn aankwamen is het misschien tof
om ons verslag al te beginnen vanaf onze aankomst
vrijdagvoormiddag.
2018 is een goed vlindervoorjaar, de weersvoorspellingen zaten
redelijk goed, dus hadden we grote verwachtingen. Onze absolute
doelsoort, de zeldzame veenbesparelmoervlinder konden we al
scoren bij het uitstappen van de auto. Het weekend was goed
gestart. Op de parking hadden we nog zilveren maan, ook zo’n leuke
parelmoervlinder, talloze koevinkjes en een mooie waarneming van
een koppeltje kleine barmsijs. Het Brackvenn zelf is een pareltje van
hoogveen, waar het op plankenpaadjes leuk wandelen is en we nog
heel veel veenbesparelmoervlinders zagen, naast rode vuurvlinders,
klaverblauwtjes, tweekleurig hooibeestje, … Wat een topstart.
In de namiddag reden we naar Schwarzesvenn, een valleigebied van
het riviertje de Roer op 3 km van ons huisje in Sourbrodt. Hier
hadden we ook al op de parking onze 2de doelsoort, de
purperstreepparelmoervlinder. Het bezoek van de vallei kun je doen
op een Vennbahnweg, een
oude spoorwegbedding; of
ploeteren in de natte vallei.
Wij deden beide met groot
geaderd witje, pruimenpage,
ringoogparelmoervlinder,
beekoeverlibel,
gewone
bronlibel als leuke soorten.
Onze 3de doelsoort was
moeilijker te vinden maar na
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wat speurwerk en moeite vonden we dan toch een heel mooie verse
blauwe vuurvlinder en kregen we nog een extra soort, de grote
parelmoervlinder als dessert.
Wat een start! Het weekend moest nog beginnen en de meeste
mensen hadden al alles gezien wat gezien moest worden.
Het huisje was een meevaller, en met de lasagne in de oven hadden
we ruim de tijd om in het zonnetje buiten te aperitieven. Na het eten
hadden we nog de tijd voor een afdaling naar de Warchevallei
langsheen de imposante burcht van Reinhardstein. De omgeving is
een waar plantenparadijs met vele speciallekes zoals witte
boterbloem, Rijnse steenbreek, gele monnikskap, bergknautia,
knikkend parelgras, springzaadveldkers, spitslobbige vrouwenmantel,
smalle beukvaren, gebogen driehoeksvaren … en zo kunnen we nog
een tijdje doorgaan. Voldaan klommen we weer uit de steile
Warchevallei richting auto. Op de terugweg hebben we nog een
poging gedaan om de ruigpootuil te horen wat niet gelukt is. In de
plaats kregen we wel een baltsende houtsnip.
Zaterdagmorgen moesten we eventjes onze planning aanpassen
want er was de dag voordien een Roodmus gesignaleerd in
Sourbrodt. Spijtig genoeg hebben we die niet teruggevonden, maar
met een paapje en wat rode wouwen was onze zaterdag toch goed
gestart. Tijdens de voormiddag wandeling van Herzogenvenn et
Nesselo, een redelijk onbekend stukje veengebied hadden we terug
veel veenbesparelmoervlinder, rode vuurvlinder, ringoogparelmoervlinder, zilveren maan, gewone bronlibel en klaverblauwtje,
maar ook grauwe klauwier, klapekster en verschillende rode
wouwen.
In de namiddag hebben we een mooie wandeling gemaakt in het
Brackvenn. Het is altijd raar dat in de mooiste veengebieden er
minder waarnemingen zijn van fauna. Waar de kwaliteit van het
hoogveen het best is en de natuurbeleving het hoogst is vind je zo
goed als geen dagvlindertjes. Maar voor de planten ga je dan wel
weer door de knieën, met mooi ontwikkeld hoogveen met veel kleine
veenbes, rijsbes, zevenster en eenarig wollegras. Het was een
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prachtige wandeling en de overvliegende zwarte ooievaar tussen de
donkere dreigende wolken maakte het plaatje compleet. Op het
einde kregen we een grote regenbui op onze nek. We waren op drie
minuten van onze auto’s, maar in die drie minuten waren we wel
doorweekt. Omdat we vroeger dan voorzien vertrokken waren naar
ons huisje, zijn we nog gestopt op onze plek van vrijdag,
Schwarzesvenn, voor de mensen die er toen niet bij waren. Toen we
daar waren scheen de zon weer mooi en zo goed als alle soorten van
vrijdagnamiddag hadden we op een uurtje gevonden.
Zaterdagavond hebben we zelf gekookt. Na het eten hadden we een
Oehoe excursie op het programma. Het was wat moeilijk om de
Oehoe te spotten, wat ons na een hele tijd wachten toch gelukt is.
Sommigen hebben hem goed gezien, anderen wat minder. Een leuke
waarneming, maar het wauwgevoel ontbrak ons toch wat. De
waarneming was daarvoor te kort.
Zondag stond de Holzwarchevallei op het programma.
Dat was voor de meesten toch wel het absolute hoogtepunt, met
weer tientallen parelmoervlinders, klaverblauwtjes, vuurvlinders,
met ook raaf, rode wouw, zwarte wouw, geelgors, grauwe klauwier;
prachtige heischrale en valleigraslanden met veel adderwortel, maar
ook kleine ratelaar, grote pimpernel, betonie, bosooievaarsbek,
weidebergvlas, … . Wat een schitterend intact valleitje. Van de
nachtvlinders is de vondst van de bonte bandspanner het vermelden
waard.
Na het middageten werd het weer slechter en kouder. Op de
terugweg hebben we nog een loofbos met beek bezocht om andere
soorten vinden, maar het weer was toen te koud geworden. Twee
overvliegende kruisbekken op de parking riepen ons nog een goede
reis na.
Het was een schitterend weekendje !
De voorbereiding voor het weekendje van 2019 is reeds gestart.
Igor Vandamme
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Nachtelijke schoonheden
Het was lang geleden dat mijn gasten tot na 02:00 uur in de nacht
bleven en het gebeurt al helemaal nooit dat ze pas na 22:00 uur
arriveren. Nachtvlinderspecialisten telt mijn vriendenkring dan ook
amper en om ze over de vloer te krijgen is minstens heel bijzonder.
Op koffie, chocola en grote glazen water houden we ons wakker om
de nachtelijke schoonheden te betrappen in mijn tuin.
Joris, Frans en Jos blijken echte kenners en benoemen bijna vlot elk
exemplaar dat door hun tent van licht gelokt wordt. Ik zag ze soms
slapend overdag in mijn houthok of in een vergeten dekentje dat
hing te drogen aan de waslijn, maar nu krijgen ze ook echt een naam
en worden ze op foto vastgelegd. Meer dan 80 soorten plukken we
uit de lucht en vanop het witte laken op het gras. Er zitten
bescheiden exemplaren bij, hele kleintjes met eenvoudige
schutkleuren, maar ook hele bijzondere, zeldzame met prachtige
motieven en grote pluimen op hun kop. Met tot 9 cm spanwijdte zijn
Avondrood en Dennenpijlstaart de grootste nachtvlinders uit de
buurt. Maar vooral de nonvlinders, wel vier in totaal, worden
gekoesterd en bewonderd. Die zie je niet zomaar overal. Mijn
favoriet wordt de porseleinvlinder met zijn fijne (kant)tekening en
mooie doch bescheiden kleuren. De prijs voor grootste
vertegenwoordiging gaat definitief naar het rozenblaadje. Tientallen
exemplaren cirkelen rond onze hoofden.
Om 02u00 volgt nog een snelle check op de witte tent; hebben we
alle soorten genoteerd? Meer dan 80 soorten werden geregistreerd
en aangemeld op waarnemingen.be. En dan gaat het licht uit en
wordt er opgeruimd. Geen evidente taak want tientallen nachtelijke
schoonheden lijken niet meer van plan het witte doek te verlaten.
We schudden ze vriendelijk maar vastberaden terug de nacht in.
Liesbeth Baeteman
8 juli 2018
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Jeugdige beheerders
Naar jaarlijkse traditie mochten we dit jaar weer een groep van 20
jongeren begeleiden in de Nolse Duinen. Op vraag van Frederik
Naedts hebben we vogelkers
verwijderd. Een heel lastig werk op
de steile hellingen en niet mogelijk
en niet gewenst voor kranen. Die
laten te diepe sporen na. De beste
manier is telkens met twee te
werken, met steekschop schuin
steken. Dan trek je alle wortels
mee.
Struiken werden op hopen gelegd,
wat “bandwerk” vereiste. Tevens
een
goede
test
voor
“teambuilding”
Het resultaat geeft een grote
voldoening.
Een fijne ploeg aan het werk!

René Peeters
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“Let me tell you about the birds and the bees and the
flowers and the trees …”
Nee, sorry als ik iemand teleurstel, het gaat niet over de eigenlijke
inhoud van dit bekende liedje uit de ‘jaren stillekes’. Het gaat
gewoonweg weer over mijn kleine tuintje, waar er deze tijd van het
jaar vogeltjes zijn, bijtjes, bloemen en – kleine toegeving – maar één
boom(pje).
De vogeltjes: natuurlijk mijn trouw roodborstje, veel mussen, een
koppel tortelduiven die telkens in ruzie zijn met de – vroeger
gekwetste – bosduif, die nu ook ontdekt heeft hoe ze toch kan
snoepen van het bakje zaden, bestemd voor de kleine vogels, en die
ik - nogal onhandig voor een bosduif - had opgesteld. Met wat
gymnastiek lukt het haar toch van het op te pikken. En ja, ’t is een
“zij”, dat heb ik met eigen ogen gezien toe ze hier, op een paar meter
van mijn keukenraam kwam “paren” (“zij” had die gekwetste poot,
daarmee kon ik ze herkennen, ze is moeilijk ”te poot” maar het
overige lukte dus nog wel goed). En een koppel merels, ik denk het
paar dat in mijn open tuinkast een nest had gemaakt en drie kleintjes
heeft groot gekregen. Eéntje ervan was nogal avontuurlijk/
onhandig/dom door te vlug te willen gaan vliegen: het was lawaai
aan het maken op de bodem van die kast, met een verhoogd
voorvlak bestaande uit aparte planken. Gelukkig maar, zo kon ik
enkele planken verwijderen, een andere van binnen uit schuin
ertegen zetten, en de deugniet kon er uit wippen. Buiten stonden
nog wat plastieken voorwerpen om verder op te ruimen, onder
andere een afvalmandje met zo’n klepdeksel. Daar is het blijkbaar
ook nog op gaan zitten en zo er in gegleden, ik heb het gelukkig op
tijd kunnen redden toen het mij opviel dat dat mandje nogal
beweeglijk was, en er was geen wind. Trouwens liet het kleintje zich
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ook goed horen. En de moeder was dus haar vertrouwen in mij
blijkbaar niet verloren, of waren de gedroogde meelwormen gewoon
té lekker?
De bijtjes: ik heb enthousiast bloemen geplant, onder andere met
van die zaadjes, handig in een blad verwerkt: gewoon op de grond
leggen, wat grond er over, en goed vochtig houden. Heel eenvoudig,
klein nadeel: de vogels vinden die zaden ook lekker en krabben dat
laagje grond weg.
Gevolg: veel bloemen en een aantal lege plekken.
Maar … de bijen hebben mijn onregelmatig bloementapijt ontdekt:
gezellig gezoem en fijn om in het oog te houden: bloempje nazien,
als er nog lekkers in zit: njam, njam, en zo niet … bloemen genoeg.
Mooi om zien hoe bijna heel de bij verdwijnt in de kleine,
klokvormige bloemen. En hoe ijverig ze zijn. Trouwens, de eerste
vlinders laten zich ook al zien. ‘k Ben geen kenner, maar heb getracht
ze te fotograferen: moeilijk met zoveel zon. Het gewone “witteke” is
wel herkenbaar natuurlijk en mag niet ontbreken, het andere lijkt mij
een “landkaartje” te zijn. Hopelijk volgen er nog veel meer.
En de “bomen”, dat is eigenlijk een beetje overdreven. Als ik mijn
mini-kerstboompje even niet meereken, is er het appelboompje dat
lang in een pot heeft gestaan, maar terug de vrijheid heeft gekregen.
Het staat nu tegen een muurtje met veel ochtendzon en veel
appeltjes dit jaar, ik hoop dat ze allemaal groot kunnen worden,
want de droogte slaat toe, ondanks mijn regelmatig water geven. Ze
waren lekker verleden jaar … .
Eigenlijk is dit allemaal niet zo bijzonder, maar ik kan er enorm van
genieten, van de “birds and the bees, the flowers and the tree(s)”…
Veerle
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Interessante natuurboeken
De afgelopen maanden kwamen enkele interessante werken op de markt.
Met de feestdagen – en de bijhorende cadeautjestijd – voor de deur, vind je
misschien een geschikt geschenk. Bij deze een recensie van enkele boeken
van de hand van Walter Belis. Aan u de keuze.

Falk S., 2017. Veldgids bijen voor
Nederland en België, Kosmos
Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 432
blz., ISBN 978 90 2156 4371, €39,99
Het is een onmogelijke opdracht om
alle
wereldwijd
beschreven
bijensoorten te ontdekken maar als je
in deze gids verneemt dat er in
Nederland en Vlaanderen 275 soorten
wilde bijen voorkomen, word je toch
even stil. Deze uit elkaar houden is
een grote uitdaging, maar deze
prachtige veldgids is een uitstekend
hulpmiddel. De Veldgids Bijen voor
Nederland en Vlaanderen van Richard Lewington en Steven Falk, een
vertaling en bewerking van de Field Guide to the bees of Great
Britain and Ireland, gerealiseerd door deskundigen van Natuurpunt
en EIS Kenniscentrum insecten Naturalis, is gewoonweg
indrukwekkend.
Niet alleen het aantal beschreven soorten is duizelingwekkend, ook
de manier waarop ze uitvoerig besproken staan. De ruim 700
kleurenfoto’s en meer dan 1000 schitterende tekeningen vullen de
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kenmerken (met aandacht voor kleine variaties die kunnen
optreden), vliegtijd, habitat, bloembezoek, nest, verspreiding,
parasieten en commensalen. Daarnaast werden algemene
kenmerken, zeg maar determinatiesleutels van de verschillende
genera haarfijn uitgewerkt en geïllustreerd.

Glas H., 2018. Onkruid herkennen,
Kosmos
Uitgevers,
UtrechtAntwerpen, 240 blz., ISBN 978 90
2156 8102, €19,99
Tijdens een natuurwandeling buigen
we ons met veel belangstelling over
allerlei planten. Eenmaal dat de
dezelfde kruiden in onze tuin
aantreffen worden ze plotseling als
onkruid bestempeld. Misschien is het
interessant om weten of je deze
kruiden niet beter kan laten staan, ze
hebben
misschien
bepaalde
eigenschappen die een bezoek aan de
dokter of apotheker kunne voorkomen of ze zijn bijzonder nuttig
voor bijen, vlinders of vogels.
Vooraleer je vlijtig je tuin gaat aanpakken, zeg maar grondig
opkuisen, best eerst deze gids aandachtig lezen en nadien ook bij de
hand houden.
Zoals de titel duidelijk laat verstaan, helpt deze publicatie bij het
herkennen van onkruiden, al verkiezen we eerder kruiden. In totaal
komen de 146 meest voorkomende wilde planten aan bod. Doordat
de planten ook in het kiemstadium staan afgebeeld is de
determinatie redelijk eenvoudig.
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Een remedie tegen slapeloosheid
Weet ge ´t nog hoe de aanstellerige nieuwsleesters Frank bedankten
om het zonnige weer dat hij dag na dag weer beloofde. Weet ge ´t
nog hoe de op een topbelevenis beluste nieuwslezers Sabine haast
smeekten het hitterecord van 1976 te laten sneuvelen? En dat terwijl
gewone mensen zich een breuk sjouwden om te trachten de laatste
plantjes in de tuin van verdorren te redden? ´t Was niet normaal
meer.
Zelf had ik weinig last van dat 1976-record, want volgens mij heeft
minstens één jaar wat hitte betreft in Essen en omstreken 1976 en
2018 ver overtroffen: 1957. Dat was het jaar dat we, begin augustus,
voor de eerste keer kennis maakten met de heide. Met de fiets aan
de hand, de ene een zware zandgele tent op het stoeltje gebonden,
de andere met volgeladen zijtassen, zwoegden we westwaarts door
het zand tussen Drielingvennen en Biezenkuilen. De hei was één
roestbruine vlakte. Aan de einder stonden bomenkruinen te dansen
in de wervelend opstijgende hete lucht. Bij het boske van Sooike
Claessens vonden we verkoeling en begroeven we gesneden
pruimpjes in een jampot-met-deksel in het hete zand. ´s Ochtends
werden we er wakker tussen rondom huppelende konijntjes. Tot er
één een klopsignaal roffelde en ze verdwenen. Toen werd het
doodstil. De fiets stonden tegen een boom, de tent zat nog op het
stoeltje. De die nacht klaargestoofde pruimpjes smaakten heerlijk, ik
proef ze nu nog.
Terug naar 2018.
We hebben het geweten. Het is pas begin augustus en de dorre
blaadjes dwarrelen van de appelaars, de linde en de struiken. In de
buxus heeft de zon ontbladerde gaten gebrand. Nauwelijks bloemen;
die er al waren te vlug uitgebloeid en verschrompeld. Dus weinig
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vlinders op wat witjes en bonte zandoogjes en een atalanta na. De
oranje zandoogjes piekten op de magere oregano op 24 juli met een
maximum van welgeteld 14; op eerdere jaren was de piek een week
later en waren er minstens 30 en soms 60.
De spotvogel en zelfs de tuinfluiter? Nooit aangekomen of meteen
doorgereisd, ik zou het niet weten. Eén julidag koerde een
zomertortel op het voormalig stort. Dat was dan alvast toch een
doorreis. Behalve de merels in de reeds mid-juli oranjekleurende
lijsterbessen was het stilletjes. Met zulke zomer is een drinkbak voor
vogels zo onmisbaar als een voedertafel ´s winters. Zwarte mezen en
koolmezen en een eenzame vink maakten er hier alvast dagelijks
gebruik van. Toen ik de hoek waarachter die bak stond omkwam
vloog op een dag, vlak voor mijn voeten, zelfs een buizerd met lome
vleugelslag laag over de grond weg.
Weken lang was het overdag te heet om buiten te komen en ´s
avonds te doef om te kunnen slapen. Ik heb me dan maar toegelegd
op TV-kijken terwijl achter mijn rug het raam onafgedekt bleef. Tijd
om motten te bekijken. Ik heb er weken lang een vaste routine van
gemaakt, vanaf schemerdonker tot na middernacht om de tien
minuten. In anderhalve maand meer dan tachtig verschillende
soorten en dan nog eens tien waar ik geen naam kon op plakken. Zeg
me nu niet dat het zonde is van de moeite, dat om tachtig soorten te
zien één avondje op een Noorderkempennachtvlindernacht volstaat.
Dat mag kloppen en ge moet vooral niet laten zo´n avond mee te
maken, maar daarmee geraakt ge nog geen anderhalve maand rustig
in slaap.
Eerlijkheidshalve: ik ben niet zelf op het idee voor de remedie
gekomen. Mijn vrouw heeft het me aangebracht. ´Wie klopt daar op
het raam?´, vroeg ze, ´ga eens kijken´. ´t Was me te moeilijk. Wat
later weer: tonk!, tonk!. Ik ben dan toch maar gaan kijken.
Nu reeds bijna twee maanden lang komen ze vanaf tien uur ´s
avonds met hun harde koppen tegen het raam bonzen, de hoornaars.
Tegen middernacht zitten er een tiental, hoogstens twintig,
verzameld, in groepjes van twee tot vier te smoezen, in elkaars oor te
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fluisteren, de koppen bij elkaar te steken, elkaar ik weet niet welke
cadeautjes uit te delen en rondjes te rennen, tot dik na middernacht.
Als ik een vlinder van tussen hen wegvang vliegen ze pijlsnel, rennen
als gekken, zoemen vervaarlijk en botsen tegen alles wat vast is in de
buurt. Het is nog altijd even schrikken wanneer ikzelf dat vaste iets
ben. Maar het zijn tot nu toe lieve beesten. Langzaam bewegen, hen
zelf niet laten schrikken, daar komt het op aan, denk ik.
Tot slot nog wat horror.
De mooiste nachtvlinders tegen de ruit tot nu toe waren groot en
slank, met sneeuwwitte vleugels rondom afgezet met een sierlijke
chocolabruine rand. De engelengedaante van zonne-assistenten bij
het branden van gaten in de buxus, zeg maar. Elke nacht minstens
één. Dat belooft.
En nog wat meer horror. Gisteravond zeulde een hoornaar rond over
het raam met wat me een vlindervleugel leek. Op de vensterbank
buiten lag een dik mottenlijfje zich op de rug voort te trillen, de linker
schouder geamputeerd. De schubjes op de restvleugel waren te zeer
weggeschuurd om er nog veel van te maken. Wellicht toch een
grasuil voor zover beoordeelbaar aan de wittige onderkant met
zwarte middenstip van de achtervleugel en drie fijne witte streepjes
aan de rand van de onderkant van de voorvleugel.
Het was de eerste keer dat mijn slaapremedie niet gewerkt heeft.
Koen Verschoore
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In de zomer zijn er altijd wat minder waarnemingen van vogels en is het
voor deze soortengroep een kalmere periode. Zomer 2018 zal nog lang
worden herdacht als een warme en uiterst droge periode. Het was
wekenlang kurkdroog en pas half augustus viel er terug de eerste
broodnodige regen, de natuur kreunde onder de hitte. Verschillende
heidevennen en waterlopen stonden droog, heel wat planten ging dood; in
de heide legde heel wat struikhei het loodje door de hitte. Dit had ook zijn
effect op het vogelleven in de regio. Er kwamen duidelijk wat minder
waarnemingen binnen dan voorgaande jaren. Langs de slikranden van
de grotere heidevennen kwamen in augustus wel wat steltlopers langs,
maar toch veel minder dan je zou verwachten. Misschien was er te weinig
voedsel of te veel verstoring, of misschien een combinatie, wie zal het
zeggen. Ondanks de rustige periode werden er ook nu toch weer wel enkele
bijzondere vogelsoorten gemeld. Sommige vogelsoorten lieten het wat
afweten en andere soorten waren dan weer wat meer vertegenwoordigd
dan normaal.
Dit kan je lezen in onderstaand overzicht.

Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) was bijna dagelijks aanwezig,
vooral op het Stappersven. Hier verbleven eind juli max. 46 exn. Het
gaat hier om exn. die naar het Stappersven uitwijken nadat ze elders
gebroed hebben.
Op 14 juni pleisterde er een Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) in
de Wezelse Heide. Bij het Stappersven zaten op 29 juli kortstondig
niet minder dan 14 exn.! Grote Zilverreigers (Egretta alba) werden
vrij geregeld waargenomen op diverse plaatsen. Eind juli pleisterde
er enkele dagen een Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra) in de Maatjes.
Half augustus werd er ook nog een ex. boven de Kalmthoutse Heide
waargenomen. Net buiten de regio, op het Groot Schietveld werd de
soort frequenter gemeld. In augustus vlogen er vrij geregeld kleine
groepjes Ooievaars (Ciconia ciconia) over de regio. Lepelaars
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(Platalea leucorodia) waren heel de zomer geregeld aanwezig in de
streek, vooral in de Maatjes en de Kalmthoutse Heide. In de Maatjes
werden tot 6 exn. geteld.
In juli en juli waren geregeld enkele Zomertalingen (Anas
querquedula) aanwezig in de Kalmthoutse Heide; hier werd ook een
geslaagd broedgeval vastgesteld. Brilduikers (Bucephala clangula)
verbleven de hele zomer in de Kalmthoutse Heide met een max. van
12 exn. op het Stappersven.
Wespendieven (Pernis apivorus) werden geregeld gehoord of gezien
op diverse bosrijke plaatsen in de regio. Op 1 juli verbleef er een
Zwarte Wouw (Milvus migrans) in de omgeving van de Biezenkuilen.
Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) werd regelmatig opgemerkt
in de heidegebieden van de regio en in de Maatjes. Slechtvalk (Falco
perigrinus) verbleef geregeld in streek, o.m. in de Kalmthoutse Heide
en in de Maatjes.
Van Patrijs (Perdix perdix) kwamen er net zoals vorig jaar weer iets
meer waarnemingen binnen. Vooral in de Maatjes en de Wezelse
Heide werd de soort heel wat gezien en was een groep van max. 13
exn. aanwezig. Enkele Kwartels (Coturnix coturnix) werden gehoord
in het weilandencomplex van de Maatjes/De Wezelse Heide en ook
langs enkele weilanden in Essen-Hoek werd de soort gehoord.
Kleine Plevieren (Charadrius dubius) waren de hele zomer aanwezig
in de streek. De meeste waarnemingen werden verricht bij het
Stappersven. Hier verbleven max. 13 exn. Ook enkele
Bontbekplevieren (Charadrius hiaticula) pleisterden vrij geregeld op
de slikrand van het Stappersven. Hier werden op 29 aug. 2 juveniele
Krombekstrandlopers (Calidris ferruginea) waargenomen. Eind
augustus waren hier ook enkele Kemphanen (Philomachus pugnax)
op doortrek te zien. Af en toe werden er Zwarte Ruiters (Tringa
erythropus) geobserveerd bij het Stappersven. Groenpootruiter
(Tringa nebularia) was een vrij talrijke doortrekker in de regio
gedurende deze zomerperiode, ditzelfde gold ook Witgatje (Tringa
ochropus). Bosruiter (Tringa ochropus) werd ook af toe in kleine
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aantallen gemeld. Net zoals bij de andere steltlopers was ook het
Stappersven de beste locatie om deze soort te zien.
In juni pleisterden er weer honderden Zwartkopmeeuwen
(Ichthyaetus melanocephalus) op verschillende weilanden in de
regio. Op 2 aug. vloog er een juveniele Visdief (Sterna hirundo) over
het Stappersven.
Op heel wat avonden was de typische zang van de Nachtzwaluw
(Caprimulgus europaeus) te horen in de verschillende heidegebieden
van de regio.
In juni en juli zaten er nog enkele exn. van de sterk bedreigde
Zomertortel (Streptopelia turtur) te roepen in de Maatjes. Verder is
deze soort al enkele jaren zo goed als verdwenen op andere plaatsen
in de regio. Middelste Bonte Specht (Dendrocoptes medius) blijft zijn
opmars bevestigen en ook deze zomer kwamen er verschillende
waarnemingen binnen van deze soort.
Vooral langs de Kleine Aa in Kalmthout werd af en toe Grote Gele
Kwikstaart (Motacilla cinerea) waargenomen. Vanaf half aug.
trokken er af en toe Paapjes (Saxicola rubetra) door de streek,
voornamelijk in de Kalmthoutse Heide en de Maatjes werd deze
soort genoteerd. Ook Tapuiten (Oenanthe oenanthe) werden
diezelfde periode op doortrek genoteerd. Sprinkhaanzanger
(Locustella naevia) doet het vrij goed in de regio. In de Kalmthoutse
Heide werd de soort op diverse plaatsen gehoord. Ook Spotvogel
(Hippolais icterina) werd dit jaar - in vergelijking met voorgaande
jaren - vrij veel waargenomen. Vooral in de struwelen langs de
Verbindingsstraat in de Kalmthoutse Heide werd deze soort tijdens
de zomer heel wat opgemerkt. Ook in Kalmthout-Centrum werd een
zangpost opgetekend. Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata)
werd deze zomer ook veel waargenomen, vooral in de bosgebieden
van de Kalmthoutse Heide. Leuk was een Wielewaal (Oriolus oriolus)
die op 2 juni zat te roepen bij het Stappersven. In juni en juli vlogen
er af en toe enkele Kruisbekken (Loxia curvirostra) rond in de
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Kalmthoutse Heide. Goudvink (Pyrhulla pyrrhulla) werd op
verschillende plaatsen gehoord in de Kalmthoutse Heide, hier
werden ook jongen waargenomen. Appelvink (Coccothraustes
coccothraustes) doet het zeer goed in de regio. Op verschillende
plekken werd deze soort gezien of gehoord.
Tot zover dit overzicht. Meer waarnemingen zijn te vinden op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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