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Natuurpunt Noorderkempen
Werkingsgebied: Essen & Kalmthout
Lid worden
Lidgeld voor het hele gezin: €27 per jaar te storten op rekeningnummer
BE17 2300 0442 3321 van Natuurpunt Nationaal met vermelding van naam
en adres. Je ontvangt dan zowel Natuur.blad als “De Korhaan”.
Bovendien krijg je korting bij aankopen in de Natuur.winkel en andere
winkelketens (zie www.natuurpunt.be).
Kopie voor volgende nummer graag voor 1 maart 2019 bezorgen aan
contact@noorderkempen.be.

De Korhaan nr. 1 / januari 2019

Pagina 2

We hebben een bewogen jaar achter de rug. Niet alleen het weer
speelde hierin een hoofdrol, ook gevolgen van de klimaatverandering
- in eigen land extreme droogte, in het buitenland dramatische
bosbranden, hevige regenval en zware stormen met overstromingen
en veel menselijk leed als gevolg - werden zichtbaar. Maar ook in de
vereniging Natuurpunt vzw rommelde het. Problemen binnen het
hoofdbestuur te Mechelen brachten wrijvingen aan het licht. Tijdens
de Algemene Vergadering van 1 december 2018 te Gent werd
gepoogd de plooien glad te strijken. Hoe alles in de toekomst
geregeld zal worden, wordt duidelijk in een volgend Natuur.blad.
Voor afdeling Noorderkempen was het eveneens een opvallend jaar.
We organiseerden drie cursussen waarop we heel wat
natuurliefhebbers mochten verwelkomen. De lezing over “Marters in
het Grenspark” lokte een recordaantal luisteraars. Onze wandelingen
brachten heel wat liefhebbers op de been. De beheerwerken
draaiden op volle toeren verder en in het natuurgebied
Essendonkbos werden ingrijpende waterwerken voltooid zodat de
vismigratie op de Kleine Aa vlotter kan verlopen.
Tenslotte gingen we, omwille van veranderingen in de Vlaamse
wetgeving, een samenwerking aan met Antwerpen Noord, waarbij
beide afdelingen hun voordeel doen. Noorderkempen kan rekenen
op ondersteuning bij beheerwerken en ingewikkelde dossiers.
Antwerpen Noord kan door deze samenwerking een voltijdse
werkkracht in dienst houden. Hierdoor ontvangen al onze leden
vanaf maart 2019 ook het ledenblad “Natuur.ruimte” van Antwerpen
Noord.
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Noorderkempen blijft wél als onafhankelijke afdeling bestaan, met
een eigen activiteitenprogramma, eigen tijdschrift en financiële
autonomie. Hopelijk blijf je lid van onze vereniging. In Natuur.blad
winter’ 18 vond je al je lidkaart … nu nog je lidgeld voldoen. Dank!
Zo staan er in 2019 heel wat nieuwe uitdagingen op ons te wachten.
Wij blijven volop inzetten op ‘educatie’ met ook dit jaar drie
lessenreeksen. De cursus ‘Vogels in de Noorderkempen’ is al volzet,
maar in het najaar volgt een ‘Cursus Vogeltrek’ en een
‘Paddenstoelencursus voor gevorderden’. De beheerdagen blijven
een prominente plaats innemen in onze programmering en de
excursies in de regio blijven dé kroon op ons werk. En uiteraard
nodigen we u allen uit op onze Ledenavond en een lezing van Dirk
Draulans; beide in Hof ter Weyden. Meer hierover in dit nummer.
Dit alles vraagt heel wat vrijwilligerswerk van onze bestuursleden en
vaste medewerkers. Hun belangeloze inzet maakt dat we een kleine,
maar goedwerkende afdeling zijn én blijven binnen de grote
Natuurpuntfamilie; wat ook de problemen op het hoogste niveau
mogen zijn. Tenslotte draait veel om de ‘plaatselijke werking’,
belangrijk voor de ‘natuur’ en de ‘leden’ van onze regio.
Om deze werking verder te verzekeren hopen we op nieuwe
medewerkers. Wie zich geroepen voelt en wat tijd wil spenderen aan
Natuurpunt Noorderkempen, is altijd welkom.
Tot slot wil ik ook onze sponsors van harte bedanken voor hun
financiële steun. Maak eens van de gelegenheid gebruik om bij hen
uw inkopen te doen.
Met ieders enthousiaste medewerking maken we van dit nieuwe jaar
weer een schitterend natuurjaar.
Rest me nog iedereen een gelukkig, natuurvriendelijk maar vooral
gezond 2019 toe te wensen.
Joris Pinseel
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5 januari 2019

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

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

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

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.
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.
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De avond verloopt als volgt:
 Start om 18u00 met een aperitief.
 Aansluitend Foodtruck met keuze uit twee 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 is
er 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 twee 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.
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Deelnemen kost € 25 per persoon. Na overschrijving van het bedrag
met vermelding van het menu van uw keuze (vlees of vegetarisch) is
uw inschrijving definitief.
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

26 januari 2019
27 januari 2019

8u00

Vogeltelling

Einde
±17u00

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

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

2 februari 2019

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”
Samenkomst aan het Boswachtershuisje

Info: Igor Vandamme
- GSM 0492/08 01 13
igor.vandamme@skynet.be
-
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3 februari 2019

10u00

Natuurwandeling

Einde
±12u30

Kalmthoutse Heide
“Wintergenieten op de Heide”

Parking De Vroente, Putsesteenweg 129
Kalmthout

Tijdens de winter is er ook heel wat te beleven op de Kalmthoutse
Heide … rust in een nevelig landschap of misschien een sneeuwtapijt
… een stralend winterzonnetje of 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

9 februari 2019

20u00

Voordracht

einde
±22u30

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

Filip van Boven, voorzitter van BVNF*, is een allround
natuurfotograaf met een passie voor macrofotografie. 2018 stond
voor hem opnieuw in het teken van libellenfotografie.
Van zijn eigen stadstuintje in Borgerhout, over de verschillende
Antwerpse natuurgebieden, tot speciale plekjes verder in Europa ...
overal zoekt en vindt hij een ongelooflijke diversiteit aan libellen.
Maar zijn lens week soms af ... en zo krijgen we ook beelden te zien
van vlinders, hagedissen, vogels en misschien zelfs een zoogdier!
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Een gevarieerde voorstelling dus, vol
stilstaand en zelfs bewegend beeld ...
met ongetwijfeld de vaak boeiende
verhalen achter die beelden.
* Bond voor Verantwoorde NatuurFotografie
Info: Igor Vandamme
- GSM 0492/08 01 13
- igor.vandamme@skynet.be

Inkom: €2 (1 drankje inbegrepen)

2 maart 2019

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”
Samenkomst aan het Boswachtershuisje

De winterbeheerwerken gaan verder. Zoals altijd is er voor ’s
middags warme soep voorzien. Gelieve de conservator te verwittigen
van uw komst. Veel handen maken licht werk.
Info: Igor Vandamme
- GSM 0492/08 01 13
- igor.vandamme@skynet.be
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30 maart 2019

Voordracht
“Drummen op Aarde”

20u00

Voordracht
Einde
±22u30

Hof Ter Weyden, Greefstraat 1
Essen-Wildert

Natuurpunt Noorderkempen en Hof Ter Weyden nodigen alle
geïnteresseerden uit op deze voordracht. We hebben voor deze
avond Dirk Draulans, gekend van televisie en zijn teksten in Knack,
uitgenodigd.
“We zijn met 7 miljard mensen op aarde en aardig op weg naar 9 of zelfs
10 miljard. Bioloog en journalist Dirk Draulans schetst aan de hand van de
evolutieprincipes van Charles Darwin hoe het zo ver is kunnen komen. Hij
schetst ook de nefaste invloed van onze aanwezigheid op het andere
leven op aarde. In het kielzog van Charles Darwin reisde hij de wereld
rond, waarbij hij voortdurend geconfronteerd werd met de zware
ecologische voetafdruk van de mens. De overgang naar een duurzame
maatschappij zal niet gemakkelijk zijn. ‘Drummen Op Aarde’ is een
ontnuchterend verhaal over minder kinderen krijgen, weerstand tegen
verandering en de moeizame strijd voor een aanvaardbaar omgaan met
de hulpbronnen van de aarde die we nodig hebben.”

Deuren om 19u20.
Inkom:
° Leden betalen (op vertoon van lidkaart 2019) €3
° Niet-leden betalen €5
Er zijn drankbonnetjes te koop voor een verfrissend drankje.
Parkeren kan op de parking in de Greefstraat.
Info:
Natuurpunt Noorderkempen: Joris Pinseel
- joris.pinseel@fulladsl.be
Hof Ter Weyden: Paul Van den Bergh
- van_den_bergh_paul@hotmail.com
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30 maart 2019
31 maart 2019
Vogelweekend

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

We gaan weer twee dagen op excursie naar de Oostkantons met als
doel om een aantal typische vogelsoorten van de streek te zien te
krijgen. We bezoeken de Hoge Venen en andere mooie gebieden in
de regio waarbij we soorten zoals Korhoen (de laatste plaats in
België), Notenkraker, Raaf, Waterspreeuw, Appelvink, Oehoe en
Zwarte Ooievaar kunnen verwachten en wie weet ook wel de
zeldzame Dwerguil. Of krijgen we de Ruigpootuil te horen? We
maken ook een zeer goede kans op doortrekkende Visarenden of wie
weet nog een groepje Kraanvogels. Ook zoogdieren zoals Vos,
Edelherten en Reeën kunnen we te zien krijgen. We verblijven in een
kasteel dat is omgetoverd tot een jeugdherberg, waar we gebruik
maken van de formule half pension.
De richtprijs voor het verblijf in de jeugdherberg bedraagt ca. 45 euro
per persoon (overnachting + maaltijden). Een aanrader voor zowel de
beginnende als voor de gevorderde vogelkijker.
Meebrengen: telescoop/verrekijker, aangepaste schoenen, picknick
en voldoende drank voor zaterdag, persoonlijke spullen voor één
nacht.
Maximum 15 deelnemers.
Inschrijven verplicht en ten laatste tot 25 februari 2018.
Bij annulatie na 24 maart blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd
omwille van de annulatiekosten.
Info: Wouter Vanwesenbeeck
- GSM 0474 43 33 48)
- wouter.vanwesenbeeck@telenet.be
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6 april 2019

10u00

Natuurwandeling

Einde
± 12u30

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

We stappen langs Over d’Aa en nemen het zandpad genaamd het
Klaverpad, rechtsaanhoudend maken we een lus doorheen
Horendonk en keren terug langs Schanker en het Beekdalpad.
Onderweg staan we ook stil bij de aanwezige flora.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij, wandelschoenen.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.
Gids: Leo Juffermans
- leo_juffermans@hotmail.com

28 april 2019

8u00

Natuurwandeling

Einde
±13u00

Kalmthoutse Heide
“Vennenwandeling”
Parking Zuid, Verbindingsstraat,
Kalmthout

Een natuurwandeling door het mooiste deel van de Kalmthoutse
Heide brengt ons door bossen, langs vennen en heidegebieden. Fitis,
Tjiftjaf, Boompieper zijn zeker al op post. Misschien kunnen we de
mooie zang van de Boomleeuwerik ook nog horen. En wie weet,
kunnen we roofvogels op trek waarnemen. Langs de paden groeien
heel wat planten ... ook daar hebben we aandacht voor.
Heidespurrie is zo eentje. Een schitterend kleinood.
Een aanrader voor elke natuurliefhebber.
Meebrengen: aangepast schoeisel en kledij, verrekijker,
Graag op voorhand inschrijven … ten laatste op 21 april 2019.
Niet-leden betalen €1
Gids: Joris Pinseel
- joris.pinseel@fulladsl.be

De Korhaan nr. 1 / januari 2019

Pagina 12

Marc Gotink
Steenovenstraat 119
2910 Essen-Wildert

Tel. 03/677.26.00
Gsm: 0477 527121
Herstel & aanleg rieten
daken
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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.
De cursus bestaat uit drie 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 2019”.
28 september 2019
19 oktober 2019
16 november 2019

9u00 12u00
9u00 12u00
9u00 16u00

Horendonkse Bossen
Parkeren langs Leegtestraat - Essen
Sportpark Hemelrijk en omgeving
Parkeren Karrenmuseum - Essen
Boterbergen en omgeving
Parkeren aan “De Ster” - Kalmthout
(Kastanjedreef x Verbindingsstraat)

Inschrijven en meer info over
deze cursus bij Joris Pinseel
joris.pinseel@fulladsl.be
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Cursus “Vogeltrek”
De vogeltrek is één van de boeiendste natuurfenomenen. Pas in de
loop van vorige eeuw heeft men een goed deel van dit mysterie
kunnen ontrafelen. In deze cursus gaan we in op de mechanismen
die hier achter zitten. Ook gaan we na hoe vogels zich voorbereiden
op die grootse onderneming. We leren ook hoe vogels zich gedragen
tijdens hun trektocht en met welke problemen ze af te rekenen
hebben. Bij het trekonderzoek besteden we bijzondere aandacht aan
de trektellingen, een populair gebeuren in Vlaanderen. Dit komt ook
aan bod in de praktijklessen. Enige kennis van vogels is wel vereist!
Tijdens de eerste praktijkles volgen we de vogels op de trektelpost
Muggepiske in de Kalmthoutse Heide. De tweede praktijkles vindt op
‘verplaatsing’ plaats.
Deelname bevestigen door overschrijven van €25 op rekening BE59
0000 4153 8026 t.n.v. Natuurpunt Noorderkempen, Schanker 12 te
2910 Essen m.v.v. “Cursus Vogeltrek 2019”.
10 september 2019
24 september 2019
6 oktober 2019
12 oktober 2019

19u30 22u00
19u30 22u00
7u30 14u00
7u00 15u00

Theorieles 1 in De Vroente
Putsesteenweg 129, Kalmthout
Theorieles 2 in De Vroente
Putsesteenweg 129, Kalmthout
Praktijkles 1 aan Parking Zuid,
Verbindingsstraat Kalmthout
Praktijkles 2
Plaats nog af te spreken

Wees er snel bij, want de
plaatsen zijn beperkt.
Inschrijven en meer info over
deze cursus bij Joris Pinseel
joris.pinseel@fulladsl.be.
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Libellenfauna in Kalmthout en Essen
Overzicht 2018
In de winter is het tijd om de jaaroverzichtjes te maken. Dit
libellenoverzichtje houdt rekening met de aanvaarde waarnemingen vanaf
2012 vanuit voornamelijk waarnemingen.be.
Met een redelijk
indrukwekkend totaal van 44 juffer- en libellensoorten scoort onze regio
(Kalmthout/Essen) heel goed qua soortenaantal.

Het voorjaar van 2018 was nog goed, met recordaantallen van
Maanwaterjuffers en redelijke aantallen andere voorjaarssoorten.
De zomer van 2018 was dan weer heel slecht voor de soorten die
gebonden zijn aan stilstaand water, ondanks de vondst van een
nieuwe soort, de Zuidelijke heidelibel.
De oorzaak was de aanhoudende droogte, met hier en daar een
verwaarloosbare regenbui. De droogte was zo groot dat de meeste
vennen droog stonden en dit zelfs heel lang én dit voor het 2de jaar
op rij. Omdat voor quasi alle soorten water van levensbelang is voor
de voortplanting stelden we heel lage aantallen zomerlibellen vast.
Een ander probleem dan de droogte was het ontbreken van muggen,
een makkelijke prooi voor de libellen en een belangrijke
voedingsbron. Met de klimaatverandering vraag ik me af wat de
toekomst zal brengen voor de libellen die gebonden zijn aan
stilstaand water, zoals heidevennen; zeker voor de soorten die bij
ons aan hun zuidelijke grens zitten.
Het najaar van 2018 was ook zeer slecht.
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Een overzicht volgens rode lijst status
- Met uitsterven bedreigd:
Gevlekte witsnuitlibel
Ondanks het feit dat deze soort een doelsoort is voor het Grenspark
zal deze libel van laagveengebieden waarschijnlijk nooit echt een
gezonde populatie vormen in onze regio. Deze soort had in 2012 een
uitzonderlijk (invasie)jaar. Daarna werd de soort zo goed als niet
meer waargenomen. 2016 was dan weer zo’n uitzonderlijk jaar met
waarnemingen van niet minder dan 21 exemplaren; allemaal in het
Grenspark. In 2017 werden drie exemplaren gezien in de buurt van
de Putse Moer. 2018 was dan weer een heel goed jaar, met
verschillende waarnemingen in zowel Grenspark als Klein Schietveld.
Vroege glazenmaker
In 2018 werd één exemplaar gezien in het Klein Schietveld. Met
ieder jaar een à twee exemplaren blijft deze soort een heel zeldzame
verschijning in onze regio.
- Zeldzaam:
Koraaljuffer
Deze zeldzame soort doet het goed in onze regio. 2016 en 2017
waren zelfs uitzonderlijk goede jaren met waarnemingen van een
dubbel aantal exemplaren in vergelijking met vorige jaren. 2018 was
dan weer gemiddeld met aantallen die in de lijn liggen van voor
2016.
Tengere pantserjuffer
Deze zeldzame soort blijft stabiel in onze regio en doet het redelijk
goed.
Venwitsnuitlibel
Deze zeldzame voorjaarssoort vind je voornamelijk aan de iets
bosrijkere heidevennen. De soort blijft al jaren redelijk stabiel.
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- Bedreigd:
Bosbeekjuffer
Een soort van bosrijk gebied met snelstromende zuivere beken werd
bij ons al een aantal jaren terug waargenomen. Er werden enkel
zwervers waargenomen, dus is er nog geen sprake van een
populatie. Met het jaarlijks zuiverder worden van de Kleine Aa
hopen we één van volgende jaren een stabiele gezonde populatie te
krijgen. In 2018 werden terug enkele exemplaren waargenomen aan
de Kleine Aa. Misschien moeten we de zoekintensie vergroten en
blijkt er toch een populatie voor te komen.
Er werd zelfs één zwervend exemplaar waargenomen op het
Bergenven van de Wildertse Duintjes … op stilstaand water.
Bruine korenbout
Zowel in Kalmthout als Essen is er geen goed biotoop voor deze
soort. De ene waarneming van 2014 is waarschijnlijk een zwerver
van het Antitankkanaal. De soort werd in 2018 niet waargenomen.
Maanwaterjuffer
Voor het Grenspark was 2018 een iets beter jaar in vergelijking met
2017 met waarnemingen van een 25-tal exemplaren. Gelukkig zit er
in het Klein schietveld nog een grote populatie, met recordaantallen
in 2018. De populatie van het Grenspark, die nu al heel klein is, zit
aan het Pluisven. Dit ven stond verschillende weken droog in 2018.
Ben benieuwd of dat de doodsteek zal zijn voor deze soort in het
Grenspark.
Variabele waterjuffer
Met ieder jaar een à twee exemplaren blijft dit een heel zeldzame
verschijning in onze regio. In 2018 werden er geen exemplaren
gezien.
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- Kwetsbaar:
Glassnijder
Zowel in Kalmthout als Essen is er geen goed biotoop voor deze
soort. De waarnemingen die gebeuren zijn allemaal zwervers,
vermoedelijk van het Antitankkanaal. In 2018 werden twee
exemplaren gezien in de buurt van de Biezenkuilen en de
Drielingvennen.
Noordse witsnuitlibel
2016 was een heel slecht jaar voor deze soort, met een kleine 150
waarnemingen tegenover 700 in 2015. In 2017 werd een aantal van
200 exemplaren geteld, beter dan 2016, maar nog niet de aantallen
van voor 2016. Vorig jaar was dan weer een beter jaar met aantallen
zoals voor 2016.
Tangpantserjuffer
Tangpantserjuffer blijft stabiel, maar blijft met een 10-tal exemplaren
per jaar een zeldzame verschijning.
Venglazenmaker
Deze soort blijft stabiel. Omdat ze in de vlucht moeilijk te
onderscheiden zijn van andere glazenmakers is het een moeilijke
soort om te determineren.
- Momenteel niet bedreigd: drie leuke soorten voor 2018
Blauwe breedscheenjuffer
Na de opmerkelijke waarneming van één exemplaar in 2016 aan de
Kleine Aa in Essen, werden er in 2017 twee exemplaren
waargenomen op de Kalmthoutse Heide. In 2018 werden geen
waarnemingen meer gedaan. Dit blijft hier een zeldzame soort.
Zwarte heidelibel
De soort deed het goed tot 2014 en gaat sindsdien hard achteruit.
2018 was een absoluut dieptepunt met geen 50 exemplaren meer
tegenover meerdere honderden tot duizenden in 2012 en ervoor.
De Korhaan nr. 1 / januari 2019

Pagina 19

Het droogvallen van de vennen zal hier hoogstwaarschijnlijk voor iets
tussen zitten.
Zuidelijke oeverlibel
De komst van deze zuidelijke soort die met de klimaatwijziging vanuit
het zuiden naar onze contreien aan het opschuiven is konden we
voorspellen. 2018 is het jaar waar we de nieuwe soort voor het eerst
konden waarnemen. Er werden twee exn gezien in de buurt van het
Stappersven/De Nol.
-

Overzicht 2018
2018

Soort
Gevlekte witsnuitlibel

Grenspark

KSV

x

x

Met uitsterven bedreigd

x

Met uitsterven bedreigd

Vroege glazenmaker

Overige rode lijst 2006

Koraaljuffer

x

x

x

Zeldzaam

Tengere pantserjuffer

x

x

x

Zeldzaam

Venwitsnuitlibel

x

x

Bosbeekjuffer

Zeldzaam

x

Bedreigd

Bruine korenbout

Geen waarnemingen

Bedreigd

Maanwaterjuffer

x

Bedreigd

Variabele waterjuffer

Geen waarnemingen

Bedreigd

Glassnijder

x

Kwetsbaar

Noordse witsnuitlibel

x

x

Tangpantserjuffer

x

x

Venglazenmaker

x

Azuurwaterjuffer
Blauwe
breedscheenjuffer

x

Geen waarnemingen

Blauwe glazenmaker

x

Bloedrode heidelibel

x

Bruine glazenmaker

Geen waarnemingen

Bruine winterjuffer

x
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x

Kwetsbaar

x

Kwetsbaar
Kwetsbaar

x

x

x

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd
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Bruinrode heidelibel

x

x

x

Momenteel niet bedreigd

Gewone oeverlibel

x

x

x

Momenteel niet bedreigd

Gewone pantserjuffer

x

x

x

Momenteel niet bedreigd

Grote keizerlibel

x

x

x

Momenteel niet bedreigd

Grote roodoogjuffer

x

Houtpantserjuffer

x

Kleine roodoogjuffer

Geen waarnemingen

x

Lantaarntje

x

x

Metaalglanslibel

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd

Paardenbijter

x

Platbuik

x

x

Smaragdlibel

x

x

Steenrode heidelibel

x

Tengere grasjuffer

x

Viervlek

x

x

Vuurjuffer

x

x

Vuurlibel

x

Watersnuffel

x

Weidebeekjuffer

x

Zwarte heidelibel

x

Zwervende heidelibel
Zwervende
pantserjuffer

Geen waarnemingen

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd

Gaffelwaterjuffer

x

Onvoldoende gekend

Zuidelijke oeverlibel

x

Onvoldoende gekend

Zuidelijke heidelibel

Geen waarnemingen

Onvoldoende gekend

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

x
x

x

Momenteel niet bedreigd

x

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

Igor Vandamme
november 2018
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Dagvlinders 2018
Tijdens 2018 werd voor het 26ste jaar op rij naar vlinders gezocht. Heel wat
vlinderliefhebbers noteerden hun waarnemingen en voerden ze in op
www.waarnemingen.be. Enkele waarnemingen werden me persoonlijk
medegedeeld. Gelukkig mochten we vaststellen dat er heel wat vlinders
werden waargenomen in onze regio. Maar ondanks het warme weer, was
het geen spectaculair vlinderjaar.

In 2013 werd een nieuwe Rode Lijst gepubliceerd. Ons overzicht is
opgesteld volgende deze recente Rode Lijst.
Rouwmantel, Koningspage, Kleine parelmoervlinder en Groot
geaderd witje werden in de afgelopen 26 jaar wel eens opgemerkt.
Zwervers, dwaalgasten of doortrekkers? In 2018 geen enkele
waarneming van deze zéér zeldzame soorten.
Van de Ernstig bedreigde soorten werden één soort opgemerkt.
Van de Grote vos werd eind maart/begin april wel telkens één ex.
gezien in zowel een Achterbroekse tuin als op het Klein Schietveld.
In tegenstelling tot 2016 werd ook dit jaar de aanwezigheid van het
Gentiaanblauwtje niet vastgesteld op het Klein Schietveld.
Van de Bruine eikenpage werden geen waarnemingen genoteerd.
Bedreigde soorten :
Zowel Heivlinder als Heideblauwtje werden in het Grenspark en op
het Klein Schietveld waargenomen. Beide soorten hadden erg te
lijden van de droogte. We vrezen een beetje voor de gevolgen van de
warme/droge zomer. Zeker de Heivlinder had het moeilijk; slechts
een 12-tal exemplaren werden opgemerkt.
Van de Grote weerschijnvlinder werd in Essen (Wildert) en
Kalmthout (Heide) telkens één exemplaar waargenomen. Deze
uitzonderlijke waarnemingen passen in het plaatje – in omliggende
gemeentes werden ook enkele exn opgemerkt.
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De soort breidt zich langzaam uit naar het noorden … om de
volgende jaren naar uit te kijken!
Er werd geen Argusvlinder waargenomen. Deze vlinder is altijd al
zeldzaam geweest en werd, in tegenstelling met 2016 (en vroeger)
niet opgemerkt.
Kwetsbare soorten:
Het Groentje werd op heel wat plekken, zowel in het Grenspark als
op het Klein Schietveld waargenomen. Van het Zwartsprietdikkopje
werden slechts vijf exn gemeld, drie in De Maatjes en twee op
Horendonk. Van het Geelsprietdikkopje werd, in tegenstelling tot
2015 (en vroeger), geen waarneming vermeld. Vanop het Klein
Schietveld (Brasschaat) werd wel één gedocumenteerde waarneming
gemeld.
Willen we een beter zicht krijgen over de verspreiding van deze,
momenteel toch zeer zeldzame soorten, moet er nog beter naar
uitgekeken worden … Een goede foto proberen te maken om de
determinatie te bevestigen is noodzakelijk.

Enkele soorten, die ooit zeer algemeen voorkwamen, werden in de
nieuwe Rode Lijst ondergebracht in de categorie “Bijna in gevaar”.
Het gaat hier om Citroenvlinder en Kleine vos.
De Kleine vos leek zich de afgelopen jaren te herstellen; hoewel, in
2018 werden slechts een 10-tal exn gemeld vanop een vijftal locaties
(in 2017 werden 66 exn opgemerkt). Er werd zelfs geen enkel exemplaar
opgemerkt op de vlinderroute van Horendonk (en die wordt toch al
jaren op gestandaardiseerde wijze gewandeld).
De Citroenvlinder deed het in 2018 goed; méér dan 380 exn tijdens
167 verschillende waarnemingen.
Van het Bont dikkopje werden een 30-tal exn opgemerkt. Dit leuke
vlindertje werd zowel in het Grenspark (Kalmthoutse Heide, De Nol,
Stappersven) als het Klein Schietveld opgemerkt. De vliegplaats in
het Benegobos was dit jaar, jammer genoeg, weer niet bezet!!
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In de Rode lijst (2013) vinden we een hele lijst vlinders onder de
categorie “Momenteel niet in gevaar”. Of dit anno 2018 nog strookt
met de situatie in het veld is erg twijfelachtig.
Van het Groot dikkopje werden dit jaar een 50-tal waarnemingen
verricht op verschillende vliegplaatsen; hoofdzakelijk in het
Grenspark en slechts enkele in Essen.
De Koninginnenpage werd 12 keer waargenomen, zowel in Essen als
Kalmthout en hoofdzakelijk in tuinen. In twee tuinen op EssenHorendonk werden in totaal zelfs 16 rupsen ontdekt!
De Witjes doen het nog steeds goed in onze regio.
Van het Oranjetipje werden echter maar een 20-tal exn gemeld op
een 20-tal verschillende locaties; veel minder talrijk dan voorheen.
Heeft dit vlindertje het maximum in zijn verspreiding bereikt?
Of speelt de verschraling in het landbouwgebied deze vlinder nu
ook parten? Opmerkelijk is de gestage afname van groeiplaatsen
van Pinksterbloem, toch één van de belangrijkste waardplanten
van deze soort. Dit opvallend vlindertje werd sinds 1999 jaar na jaar
meer en meer waargenomen in de regio; doch nu lijkt dit gestopt.

Klein geaderd witje werd (weeral) in een kleiner aantal opgemerkt.
Het was een heel goed jaar voor het Groot koolwitje: meer dan 240
exn. Het Klein koolwitje scoorde zoals gewoonlijk zeer goed.
De Kleine vuurvlinder werd het ganse vlinderseizoen in kleine
aantallen waargenomen; meestal solitaire exn; op sommige locaties
wel met meerdere te gelijk. De meeste waarnemingen vonden plaats
in de Kalmthoutse Heide. Maar ook in De Maatjes, op Horendonk en
Essen-Centrum werden ze gezien.
De Eikenpage valt weinig op. Dit jaar een 15-tal exn her en der
opgemerkt. Met een verrekijker werd er meestal gezocht naar
baltsende mannetjes in de boomtoppen van de zomereiken.
Boomblauwtje werd dit jaar in behoorlijke aantallen aangetroffen,
en dit verspreid over de regio. Opvallend was de voorjaarspiek. Na de
warme zomer werden opmerkelijk minder vlinders gespot.
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Van het Icarusblauwtje werden een 15-tal exn opgemerkt verspreid
op 11 verschillende locaties … met het zwaartepunt in Essen.
Het Bruin blauwtje werd, in tegenstelling tot 2016-2017, acht keer
gemeld op acht verschillende locaties.
Beide soorten krijgen het weliswaar moeilijk. Waar zijn er nog
bloemenrijke wegbermen waar hij/zij naar hartenlust kan
foerageren of eitjes kan leggen?

In de groep van de Schoenlappers vallen de resultaten voor 2018
redelijk mee. De Dagpauwoog werd behoorlijk veel waargenomen:
195 meldingen op 84 waarnemingsdagen. Maar de aantallen uit 2018
zijn nog altijd niet te vergelijken met de waarnemingen van de jaren
’90. Gehakkelde aurelia deed het redelijk goed dit jaar; er werden
heel wat exn opgemerkt, mooi verspreid over het hele jaar en op
verschillende plaatsen. Landkaartje werd in behoorlijke aantallen
opgemerkt: een 150 exn opgemerkt tijdens 50 dagen. De Atalanta
(ooit in de categorie ‘trekvlinders’) was heel frequent aanwezig, maar
niet in zeer grote aantallen (±70 waarnemingen). Van 28 mei tot half
november werden exn opgemerkt.
De Keizersmantel doet het elders in Vlaanderen goed. Maar in onze
regio blijft het toch een zeldzame verschijning die dit jaar op vijf
verschillende locaties werd opgemerkt in Kalmthout.
Bont zandoogje werd frequent opgemerkt in bossen, bosranden en
tuinen. De toename van de afgelopen jaren lijkt te stagneren.
Evenals in de vorige jaren werd het Hooibeestje waargenomen. Dit
jaar in zeer mooie aantallen (±40 waarnemingen) in het Grenspark en
verspreid in Essen. Oranje zandoogje was in mooie aantallen
aanwezig in bermen, tuinen, Benegobos, De Maatjes, het Grenspark
en Klein Schietveld. Bruin zandoogje kwam talrijker voor dan de
afgelopen jaren. Mooie aantallen in het Grenspark, De Maatjes en
verspreid in (hoofdzakelijk tuinen) in Essen en Kalmthout.
Alle Zandoogjes hebben erg te lijden onder het zeer strakke
wegbermbeheer dat gevoerd wordt. Je merkt ze almaar meer op in
natuurgebieden of in ruigtes/tuinen en steeds minder in
wegbermen en het aanpalende landbouwgebied.
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Voor trekvlinders was het een slecht jaar.
Er werd op 5 oktober slechts één Oranje luzernevlinder opgemerkt in
de Kalmthoutse Heide. Van de Gele luzernevlinder geen enkel
exemplaar. In tegenstelling met de vorige jaren werden zéér weinig
Distelvlinders genoteerd. Tussen 6 juni en 14 oktober werden slechts
een 50-tal exn in onze regio gemeld.
Bedenking
Plaats, indien mogelijk, telkens een foto bij waarnemingen van
zeldzame of bedreigde soorten. Dat helpt om de waarnemingen te
beoordelen.
Besluit
We kunnen niet beweren dat 2018 als een memorabel vlinderjaar
geboekt wordt. Hoopgevend zijn de mooie aantallen Hooibeestje,
Bruin blauwtje en Koninginnepage. We merken dat de ‘ooit
algemene’ vlinders het stilaan beter doen, Citroenvlinder en
Dagpauwoog deden het opmerkelijk goed. Kleine vos daarentegen
niet. De opmars van het Oranjetipje, Bont zandoogje en Landkaartje
stagneert en de ontdekking van nieuwe vliegplaatsen van de
Eikenpage zijn hoopvol voor de komende jaren. De mooie
waarnemingen van zowel Grote vos, Keizersmantel als Grote
weerschijnvlinder doet ons hopen. Onderzoek naar het voorkomen
van Zwartsprietdikkopje, Geelsprietdikkopje en Gentiaanblauwtje
dringt zich verder op.
En wat zullen de gevolgen zijn van de warme en zeer droge zomer!
Joris Pinseel
Met dank aan alle natuurliefhebbers die hun waarnemingen
invoerden op www.waarnemingen.be
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De Huiszwaluw (Delichon urbica) in Kalmthout
De zwaluwen zijn uitzonderlijk laat toegekomen, waarschijnlijk door
een grote storm boven de Sahara in het voorjaar. Ondanks de late
aankomst en de grote droogte zijn de totalen redelijk in lijn met
voorgaande jaren. De late aankomst zal wel een lager aantal
broedsels bepaald hebben, neem ik aan, maar daar hebben we geen
cijfers van.
STATISTIEK
Aantal broedgevallen in Kalmthout
Gemiddeld # broedgevallen per woning/hoeve
Aantal broedgevallen in kleine kolonies
Aantal broedgevallen in grote kolonies
kolonie Heikantstraat
kolonie Kruisstraat
kolonie Violetlaan
kolonie Handelaar
kolonie Brasschaatsestwg
kolonie Darm
kolonie J. Tilborghstraat
kolonie Heuvel
Aantal broedgevallen richting noorden
Aantal broedgevallen richting oosten
Aantal broedgevallen richting zuiden
Aantal broedgevallen richting westen
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2014
154
3,85
34
120
16
67
0
23
18
24
0
6
33
62
27
32

2015 2016 2017 2018
159 128 162 146
3,46 3,37 3,12 2,70
44
51
57
65
115 77 105 81
17
20
19
19
56
39
61
31
0
0
0
0
29
21
15
17
16
20
17
18
21
7
23
25
11
11
21
28
9
10
6
8
37
36
34
36
65
43
69
56
23
19
19
17
34
26
37
33
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Igor Vandamme

Deze ruimte is nog ter
beschikking voor een
advertentie in ons tijdschrift.
Voor meer info:
joris.pinseel@fulladsl.be
Hopelijk verschijnt uw
reclame hier in het volgende
nummer.
Met dank
Bestuur Noorderkempen
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Nachtvlindernachten 2018
Zoals reeds zeven jaar de traditie was, zijn er in 2018 ook vier i.p.v. vijf
nachtvlindernachten doorgegaan bij onze leden. De 35e nachtvlindernacht
werd afgelast wegens regenachtig weer. Toch werden er op deze vier
determinatie-avonden meer soorten en veel meer vlinders waargenomen
dan in 2017.

Bij elkaar werden 802 vlinders gezien van 214 soorten. Het grote
aantal vlinders Eikenprocessierups (±60) op 20 juli trekken enigszins
het aantal vlinders op die nacht sterk omhoog.
De mooie Nonvlinder die in 2014 in de Noorderkempen niet werd
gezien had in 2018 een zeer goed jaar. Een 20-tal vlinders werden
ingegeven. Ook wij hadden op 7 juli vier en op 20 juli twee
exemplaren op het laken.
Met tien zeldzame soorten op de vier determinatieavonden was dit
jaar wel opvallend goed:
 De Bandspiegelmot op 8 juli op Wildert was de vierde
waarneming van deze soort in de Noorderkempen na 2000.
 Van de Dennenspinner worden hier toch de laatste drie jaren
gelijke aantallen gezien.
 De Geblokte stipspanner is aan een kleine remonte bezig na
het topjaar 2014 met 46 vlinders viel het terug op drie
vlinders in 2016 en twaalf in 2017 naar slechts acht in 2018.
 Van de Grootvlekstippelmot worden er ook elk jaar niet meer
dan vijf vlinders gezien in Essen/Kalmthout. Zo ook in 2018:
één op Wildert op 7 juli en één in Kalmthout op 4 juli. 17 van
de 20 waargenomen exemplaren (na 2000) vlogen in juli. Met
de grote zwarte vlek tussen de kleine stippen op de vleugels
is dit stippelmotje gemakkelijk te herkennen.
 De Waasjestippelmot die op 20 juli op de lichtval zat is ook
een zeldzame soort. Met op elke vleugel een kleine en
grotere wazige vlek onderscheid hij zich van de andere
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stippelmotjes. Werd voor het eerst in de Noorderkempen
gezien in 2016. Ontbrak volledig in 2017 maar nu in 2018
werden er acht exemplaren ingegeven in de Noorderkempen.
De Witte berkensteltmot is een behoorlijk zeldzame soort in
onze contreien. Werd voor het eerst opgemerkt in 2013,
ontbrak dan drie jaren erna. Na één waarneming in 2017
werden er nu twee vlindertjes gezien in 2018 waarvan één op
8 juli in Wildert en één op 6 augustus in Kalmthout (in mijn
tuin). Ook nationaal werd deze micro dit jaar maar 31 keer
waargenomen in België op een totaal van 185 exemplaren na
2000.
Dat de aantallen van jaar tot jaar sterk kunnen verschillen
zien we ook bij het Licht visstaartje. Evenzo als op nationaal
vlak werden er in de Noorderkempen dubbel zoveel van deze
kleine vlindertjes gezien dan in 2017.
De Viervlakvlinder is een mooie beervlinder die steeds de
aandacht trekt. Op 23 juni zat een mooi mannetje in de
lichtval te Essen. Na 2015 zonder waarneming gaan nu
jaarlijks de aantallen omhoog zodat we in 2018 met 17
viervlakvlinders er meer hadden dan al de vorige jaren
samen.
De Meidoornduifmot van 9 juni op Wildert is de enige
waarneming van 2018 en samen met een waarneming van
Wuustwezel in 2017 de enige in de Noorderkempen. Hierbij
moet wel opgemerkt worden dat deze twee waarnemingen
nog niet zijn goedgekeurd.
De Getekende biesbladroller is een zeer zeldzame soort. Er
werden nog maar drie vlindertjes gezien na 2000 in de
Noorderkempen. In gans België werden van deze soort in
2018 maar 23 exemplaren opgemerkt. Dan is de waarneming
die we deden op 20 juli op Wildert wel opmerkelijk en deze is
wél goedgekeurd.
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Het waren vier geslaagde nachten met mooie en zeldzame soorten
nachtvlinders.
Hierbij willen we de leden die hun tuin hiervoor openstelden nog
eens bedanken voor hun gastvrijheid. De laatste jaren hebben echter
verschillende vast geïnteresseerden afgehaakt. Daarom hebben we
besloten om in 2019 onze traditie stop te zetten of te onderbreken.
31e nachtvlindernacht
32e
33e
34e
35e

9-10 juni
23-24 juni
7-8 juli
20-21 juli
25 augustus

90 soorten
211 vlinders
65
124
85
208
89
259
afgelast wegens regenweer

Totaal 802 vlinders van 214 soorten
Frans Vorsselmans

© Nonvlinder – Jos Jacobs – 7/08/2018
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© Hoornaar – Jos Jacobs – ongenode gast
tijdens nachtvlindernachten – 7/08/2018
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Heerlijke belegde broodjes
Kapellensteenweg 19
2920 Kalmthout
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De Kromzitter
De dag dat ik dit schreef was het weer zover. Een professor had uitleg
verstrekt bij het nieuws dat een kolonie termieten gevonden was die
zich ondergronds over een gebied zo groot als Engeland uitstrekte.
´Wijst dat er dan op dat die dieren toch een soort intelligentie
hebben´? vroeg de omroepster van dienst.
Telkens weer doen ze het. En steeds weer sta ik te kijken van de
hoogst verbaasde toon die ze dan aanslaan. Hebben die van de radio
en van de TV dan geen verstand of kijken ze nooit om zich heen? Of
doen ze alleen maar verbaasd in de overtuiging dat de luisteraars en
kijkers geen verstand hebben of geen ogen in hun kop?
Dat aapjes met takjes mieren uit hun ondergrondse mierenkrochten
vissen weten we ondertussen toch al wel. Dat kraaiachtigen draad
van een haakje kunnen voorzien om lekkers uit een koker te halen
ook. Dat tonijnen in het vooruitzicht van een beloning op een teken
gezamenlijk zo gedisciplineerd uit het water springen als sprinters uit
de startblokken, is evengoed bekend. En dat al vele jaren. Die dieren
noemen we dan ´slimme dieren´, dieren ´met verstand´.
Maar dat ook de kromzitter die zich voor dood laat vallen wanneer ge
zijn rust verstoort, slim zou zijn daar moeten we nog wat aan
wennen.
Het is maar wat ge slim noemt. Het is maar wat ge verstand noemt
natuurlijk zal een slimmerik nu misschien opmerken.
Wellicht kunnen we het er over eens zijn dat ´verstand hebben van
iets´ betekent ´weten hoe er mee om te gaan om de gewenste
gevolgen te verwezenlijken´. Slim zijn betekent dan ´daar handig in
zijn, daar goed in zijn´.
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Bij mensen herkennen we dat in van ´de trap oplopen zonder te
struikelen over de rand van de volgende trede´, over ´een bal met
een boogje in het doel trappen´, tot ´een raket naar de maan sturen´.
Van A tot Z getuigen ze van weten hoe te doen wat de gewenste
gevolgen heeft. Dat is wat we verstand noemen toch?
Ook de kromzitter heeft het goed begrepen. Val dood en niemand die
angst van u heeft zal u aanraken. Val dood en geen jager die naar
bewegende prooien speurt ziet u nog liggen. Hij verwezenlijkt het
meest gewenste gevolg: voortbestaan.
Maar misschien is de kromzitter u onbekend en ben ik vergeten te
zeggen wat een kromzitter is.
De kromzitter is een uil. Geen vogel maar een soort van de familie
nachtvlinders die uilen heten. Geen echt kleurrijke of supergrote uil
maar als ge het mij vraagt wel een zeer mooie in wit, zwart, en
bruinig grijs, met witte gegolfde en getande strepen, en met een
ongeschoren Naingolankapsel. Waar ge hem moet zoeken? Tegen
een boomstam. Of tegen de verlichte ruit van uw woon- of
werkkamer van in de avond tot middernacht en van oktober tot eind
november. Hij zit daar, soms met meerderen, gewoon onbewogen
urenlang te zitten. Wordt het te druk in de buurt, dan laat hij zich
vallen, en blijft een tijd met opgevouwen vleugels op zijn rug liggen.
Maar waag het niet weg te kijken, de kans is groot dat hij verdwenen
is en niet meer speurbaar tot gebeurlijk een volgende avond tegen
het glas.
En voor de nieuwsgierigen: hoe het komt dat hij kromzitter heet?
Omdat hij met de kop naar beneden gebogen tot onder het borststuk
zit dacht ik toen ik hem voor de eerste keer zag. De zwarte zijstreep
over zijn kop vormt dan een naar onder krommende spiraal.
Ondertussen ben ik slimmer geworden. Allicht is de naam ontleend
aan de houding van de groene rups die al eens met kop en
voorpootjes achterover tot over de rug slaat en zo geplooid blijft
zitten. De Latijnsgriekse naam Asteroscopus sphinx zou daar zelfs
De Korhaan nr. 1 / januari 2019

Pagina 34

twee keer naar verwijzen, een keer als sterrenkijker en een keer als
sfinx.
Maar onthou vooral: de kromzitter heeft het verstand zich als dood
te laten vallen om in leven te blijven. Hij wacht niet tot een wilde
schutter aan het schieten is en er doden vallen.
En dat is slim.
Koen Verschoore
November 2018

© Gyorgy Csoka, Hungary Forest Research
Institute, Bugwood.org, CC BY 3.0 us, https:/
Commons.wikimedia.org/w/index.php?curid
=7048768

© Dumi - Eigen werk, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=17140424

Wil je meer te weten komen over nachtvlinders, kom dan op …

19 januari 2019
Ledenavond

Ledenfeest
18u00
Algemene vergadering
Einde Hof Ter Weyden, Greefstraat 1
±23u00 Essen-Wildert
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GELUK IS…
De zon en opgewekte mensen…
Overal bloemen na veel donkere dagen…
Bijtjes die elk gaatje onderzoeken of het geschikt is…
Een vlindertje (bruin zandoogje?) dat door je tuintje fladdert…
Uitzoeken waar de vlinderplanten het best gezet kunnen worden…
En zelfs onkruid wieden om er plaats voor te maken…
Ontdekken dat een merel een nest in je tuinhuisje heeft gemaakt…
De bezorgde merelmoeder in het oog houden als ze met haar bek vol
lekkers naar haar jongen vliegt…
Veel levendige mussen die komen eten zoeken…
Een meesje dat komt drinken…
Je kleine kerstboompje dat de winter overleefd heeft en mooi groen
staat…
Je vissen die de winter overleefd hebben…
Een eekhoorn die even langs komt…
“Mijn” roodborstje dat zich steeds dichter bij mij waagt om lekkers op
te pikken…
Geluk is… de natuur!
Veerle Snoeck
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De zomer van machteloosheid
Hoe zeer de politiek ook rond de pot draait… de opwarming van de
aarde kan niet meer ontkend worden. Tot nu toe blijft de wereld het
hoofd in het zand steken, blind voor de kwetsbare koers die het
‘mensdom’ momenteel bevaart.
Een peperdure satelliet wordt de lucht in geschoten om het smelten
van de ijskappen waar te nemen en de gevolgen van de opwarming
in kaart te brengen. Gevolgen die in het heden, de dag van nu, voor
elke weldenkende mens zichtbaar zijn. In de media wordt erop
gewezen dat de sneeuwgrens honderd meter per jaar (!!!) opschuift,
en de enige conclusie die daaruit getrokken wordt is dat mensen
meer zullen moeten betalen voor de skilift tijdens hun
wintersporten. De gevolgen van dit fenomeen zijn – naar mijn
bescheiden mening – wel een pak ernstiger dan wat budgettaire
oprispingen.
Soms vergelijk ik onze houding met die hardnekkige mythe dat de
kikker zijn lot gelaten aanvaardt in het langzaam opwarmende water
van de kookpot. Velen begrijpen niet dat ingrijpen een kwestie wordt
van overleven. Wij blijven ondanks onze arrogantie nog steeds
kwetsbare schakels in een geheel dat onmiskenbaar wijzigt.
Aanpassingen zoeken, oplossingen uitdokteren, …
We zijn slim genoeg om te overleven, maar zijn we nederig genoeg?
De zomer van 2018 zal in mijn geheugen gegrift staan als de zomer
van machteloosheid.
Na een heerlijke lente met een opmerkelijke bloei na de zachte
winter, zette zich een zomer in die de natuur in al zijn voegen deed
kraken. Toen ik na een korte vakantie in juni thuiskwam merkte ik
dat ‘het Bos’ mijn aanwezigheid gemist had. Vooral de bosvrienden
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rekenden op mijn dagelijkse aanwezigheid. Het vogelbadje vullen en
bewateren met de druppelslang was niet langer meer een
speeluurtje, maar een bittere noodzaak.
Eén merel in het bijzonder zocht mijn gezelschap deze zomer steeds
vaker op. Het was een lawaaierig mannetje dat niet echt uitmondde
in bescheidenheid. Een mannelijke drama Queen die steeds
kwetterend kwam voorbij gescheerd, als één of ander jachtvliegtuig
in staat van oorlog. Een ontegensprekelijk zuiders temperament. Ik
noemde hem liefdevol ‘Luigi’. Luigi maakte zich druk om àlles.
Dartele eekhoorns, te weinig water in het vogelbadje, een kat die te
dichtbij kwam, een ander mannetje dat in zijn territorium een
wormpje kwam pikken, … Je kan het je niet voorstellen waar hij zich
allemaal druk in maakte. Enkel mijn aanwezigheid bracht hem rust.
Vaak zat hij als een opgefokte gek in ‘zijn’ spar te kwetteren en als ik
dan op zoek ging naar de reden en handenklappend het
denkbeeldige of reële gevaar wegjaagde, dan hield het gekwetter
spoorslags op. Mijn moeder die één van deze taferelen kon
gadeslaan was er getuige van hoe er na zo’n incident een heus
‘gesprek’, een communicatie ontstond tussen mezelf en deze
hyperactieve merel.
Luigi volgde me vaak als ik op wandel was in de tuin, en ’s avonds
schonk hij me steevast een wondermooie serenade met zijn prachtig
gezang. We waren met mekaar verbonden, die dekselse
herrieschopper en ikzelf.
De zomer was zinderend. Ik kon er niet van genieten.
Zoals bij zovelen zag ik het jonge plantgoed bijna bezwijken onder de
droogte. Een nieuwe vijand meldde zich aan: de buxusmot. Deze
invasieve exoot is al een tijdje bezig aan zijn opmars en heeft nu ook
de weg naar mijn tuinbos gevonden. Sproeien met een insecticide is
voor mij als natuurliefhebber uitgesloten. Ik besloot de buxus een
kans te geven en plaatste feromoonvallen die de mannelijke vlinders
lokt zodat er zo min mogelijk bevruchtte vrouwtjes eitjes kunnen
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afzetten op de plant. Indien deze methode geen oplossing biedt, dan
zal ik de uitheemse buxusplanten zonder pardon verwijderen.
Dat de natuur in zijn evolutie ook héél flexibel kan zijn merkte ik toen
ik na een heerlijke regenbui in augustus zag dat de koolmezen de
rupsen ontdekt hadden en zich er gulzig aan te goed deden.
Alhoewel de rups van de buxusmot vreemd is voor onze vogels, leren
zij deze ‘Oosterse delicatesse’ toch heel snel kennen en moet je dus
weten dat je bij het besproeien niet alleen de rupsen dood, maar ook
de vogels die zich als natuurlijke bestrijders opwerpen!
Augustus bracht de verlossende regen. En met de regen begonnen
de muggen zich zoals gebruikelijk te vermeerderen. In de kwetsbare
ruitijd werden de merels opnieuw geplaagd door een uitbraak van
het Usutuvirus, een virus dat eveneens aan een opmars bezig is en
vooral onze lijsterachtigen bedreigd.
Ik hield mijn hart vast en voelde me heel klein.
De natuur kan genadeloos hard zijn. Als je tijd is aangebroken, dan
moet je gaan.
Op een dag merkte ik Luigi op die lusteloos in de tuin zat, met
opgezette veertjes, een houding die ik normaal enkel in de
wintermaanden bij merels opmerk. Ik naderde hem héél dicht, ik had
hem kunnen aanraken, hij week niet van zijn plek. Alhoewel deze
vogel gewend was aan mijn aanwezigheid, toch was dit gedrag
hoogst abnormaal. Ik vreesde het ergste maar liet hem zijn gang
gaan, inmenging zou mijn protegé enkel stress bezorgen.
Enkele dagen later vond ik hem dood onder zijn plekje. Mijn liefelijke
lawaaimaker was niet meer, verzwolgen door een lot dat ik hem zo
graag had willen besparen.
Dit was voor mij een zomer van machteloosheid.
Carine
De Korhaan nr. 1 / januari 2019

Pagina 39

Van alles en nog wat … mijmeringen
Het is een algemeen verschijnsel, dat alles wat kruipt, loopt of vliegt
in steeds kleinere aantallen voorkomt en dan heb ik het niet over de
halsbandparkieten, de Chinese wolhandkrab, de
Japanse
duizendknoop of het grijs kronkelsteeltje; die doen het bij ons
uitstekend!
Kunnen wij hieraan iets doen? Misschien wel: willen wij meer grote
of kleine koolwitjes zien rondfladderen? … plant dan in uw
bloementuin enkele koolsoorten. Er zijn variëteiten genoeg: spruiten,
witte, rode, savooiekool en bloemkool. Geen insecticiden gebruiken.
Zwerven er in uw buurt houtduiven rond, span er dan kippengaas
over met grote mazen, zodat het groot koolwitje erdoor kan.
Deze raad geef ik, omdat ik eens de tuin bezocht van een bioloognatuurfreak. Daar stonden prachtige planten van witte kool, maar er
was een groep duiven op bezoek geweest en die hadden er een
slagveld van gemaakt. Nu wist ik ineens, waarom houtduiven ook
‘koolduiven’ worden genoemd. (zie de lijst Volksnamen, opgesteld
door René Nelen).
De koninginnenpage heb ik alleen tijdens de oorlog waargenomen.
Toen werden de bloementuinen uit noodzaak van voedselaanbod,
omgezet tot groentetuinen. Er werden geen sproeimiddelen
gebruikt. Op het peeënloof zag ik regelmatig de rups foerageren.
Om aan de Sint-Jacobsvlinder een kans te geven zich te ontwikkelen,
kunnen we in onze bloementuin een hoekje voorzien met
jacobskruiskruid; hierop legt de vlinder zo gaarne zijn eitjes. Ik vind
de rupsjes zo mooi: zwart met geel. In de natuur schijnt dit een
kleurcombinatie te zijn, die op giftigheid wijst.
De Korhaan nr. 1 / januari 2019

Pagina 40

Geef ook aan de grote brandnetel een kans. Hij is de waardplant voor
o.a. de dagpauwoog, atalanta, kleine vos, landkaartje, …
De sterke terugloop van huis- en boerenzwaluwen kent een andere
oorzaak. Het gebruik van kunststoffen en beton ter afwerking van
goten en gevels en ter vervanging van houten zolderingen in stallen,
maar vooral het gebrek aan bouwspecie speelt hierin een zeer grote
rol. En dan nog: de mens is veel te proper geworden. Een zwaluwnest
onder de dakgoot is vies, de vogels laten wat vallen en dat kan niet
meer volgens onze moderne maatstaven. Dus, weg zwaluwen…
Begin van de jaren ’70 werd er een gasleiding doorheen de
Kalmthoutse Heide aangelegd. Er lag toen reeds een
petroleumleiding. Bij het uitgraven op 1,5 m diepte werd de
bovengrond van zand apart gelegd naast de diepere uitgegraven
kleilagen. Wat te voorzien was, is gebeurd: eerst werd het zand in de
geul gekieperd en de klei er boven op. Een 100-tal m van de ingang
van het reservaat aan de Putsesteenweg, verwijderd, ligt een ven.
Toen de regen dit ven terug gevuld had, lag een deel van de
dichtgegooide sleuf langs de zuidrand van dit ven. Zodoende lag hier
een specie van zand en klei. Prachtig bouwmateriaal voor zwaluwen,
en … ze profiteerden ervan. Soms zaten ze met z’n tienen lekker te
smodderen. Het was een af- en aangevlieg. Langsheen de
Putsesteenweg konden een vijftal gelukkige huiszwaluwgezinnen
wonen. Na een drietal jaar echter was deze zone begroeid en was
“de betoncentrale” opgedroogd. Ik vroeg me af, of we zelf geen
slijkvijvertje konden aanleggen met half zand, half klei, de bodem
een beetje boven water en de rest ervan onder water. Als het zou
lukken, dan maken de vogels wel de juiste specie aan.
Misschien is het een krankzinnig idee, of misschien juist niet.
Waarschijnlijk zijn er nog mensen met meer vindingrijke ideeën.
Stuur ze op naar Natuurpunt. Veel succes!
Louis Verpraet
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Een dagje met een schaapsherder op de Heide
Ik keek er al een tijdje naar uit om eens een tochtje in de heide te
maken met een herder en zijn kudde. Omdat ik wist dat bij koud
regenweer de romantiek snel plaats zou maken voor de harde
realiteit hadden we afgesproken op een mooie oktoberdag. Eindelijk
was het zo ver, en het weer zat volledig mee; het was soms prettiger
vertoeven in de schaduw van een boom dan in de volle zon.
We hadden afgesproken in het nachtraster van de schapen. Als ik
daar aankom is Ludo al druk bezig met het redden van een schaap.
Hij had bij zijn aankomst het alarmerende gemekker van een schaap
gehoord en was onmiddellijk op onderzoek uitgetrokken. Een van de
schapen was tot halverwege zijn buik in het moerassig restant van
een poel gezakt. Om het te bevrijden uit zijn benarde positie, loopt
hij het risico om zelf weg te zakken.
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Als het bevrijd is, mengt het schaap zich onmiddellijk tussen de
andere schapen van de kudde. Het is het enige schaap dat ik kan
herkennen, zijn besmeurde vacht maakt dat gemakkelijk. Ludo
herkent een groot deel van zijn schapen. De ram haal ik er ook nog
wel uit, maar hij herkent van ver de leidster van de groep of de
individuen die meer aandacht vereisen omdat ze steeds uitbreken.
Het eerste werk is om alle schapen, die over het ganse nachtraster
van enkele hectaren verspreid staan, bij elkaar te brengen. Hoewel ik
merk dat schapen echte kuddebeesten zijn die uit zichzelf
gemakkelijk samentroepen, blijkt de hulp van de herdershond “Boss”
van onschatbare waarde. De snelheid waarmee Boss loopt in een
terrein dat voor ons moeilijk begaanbaar is vanwege de vele
oneffenheden onder het pijpenstrootje, is wonderbaarlijk.
Met slechts enkele commando’s van Ludo: links, rechts, langzaam,
terug, liggen, enz. is de kudde in een kwartiertje verzameld. Dat Boss
buiten zijn kennis van het hoeden bovendien nog Engels spreekt, is
te verklaren doordat Ludo zijn afgerichte honden steeds in Schotland
of Ierland gaat kopen.
We vertrekken met de schapen, een kudde van 350 dieren, maar
terloops vertelt Ludo hij er elders nog 450 stuks rondlopen. Het
ruisende geluid van hoeven op een zachte ondergrond en van wol
tegen de begroeiing is rustgevend. Ludo is trots op zijn dieren. 40
jaar geleden is hij begonnen met het kruisen van de laatst
overgebleven kuddeschapen uit Polder en Kempen. Deze schapen
hadden de kenmerken en genen in zich van de oorspronkelijke
schapen die al enkele eeuwen rondlopen in de Lage Landen en die
volledig aangepast waren aan de plaatselijke omstandigheden.
Uiteindelijk is het een ras geworden met eigen kenmerken. Hij wilde
zijn ras “Het Belgische heideschaap” noemen, maar op aandringen
van zijn vrienden kreeg het de naam “Het Vlaamse heideschaap”.
Een mooie naam, maar onder de taalgrens denkt men daar anders
over, en hij krijgt daar dan ook geen schaap verkocht.
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Kweken is langdurig kiezen voor kenmerken die men belangrijk vindt
en hier consequent naar handelen. De kweekrammen worden
zorgvuldig geselecteerd en kunnen zo hun goede eigenschappen
doorgeven. Bij ooien is het anders, daar worden de mindere dieren
weggenomen uit de kudde, zodat zij geen nakomelingen hebben en
hun kenmerken langzaamaan verdwijnen. Uiteindelijk bekwam Ludo
een eigen ras met eigen kenmerken. De schapen gedijden reeds goed
op de karige heidegronden, maar de huidige schapen lammeren
gemakkelijker en de hoeven vragen geen verzorging meer en moeten
niet bijgekapt worden. Het is bij zijn schapen ook mogelijk om
meerdere rammen in dezelfde kudde te hebben, zonder dat deze de
stal afbreken.
Ondertussen zet de kudde, die eigenlijk links het pijpenstrootje moet
wegvreten, een spurt in naar rechts. Zij weten dat daar eiken staan
en ze willen zich tegoed doen aan de eikels, die dit jaar overvloedig
aanwezig zijn. De kudde die eerst als een troep dicht bij elkaar liep,
loopt plots in één langgerekt lint achter elkaar.
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Als wij even uitrusten in de schaduw, wordt duidelijk hoe prettig Boss
het vindt om de kudde samen te houden. Soms ligt hij korte tijd bij
ons, maar regelmatig springt hij op om wegkuierende schapen terug
bij elkaar te drijven. Hoe hij feilloos zijn weg vindt naar de
afdwalende schapen is mij een raadsel, hij moet soms een heel eind
lopen en zowel hij als de schapen zijn kleiner dan de begroeiing.
Maar aansporingen heeft hij niet nodig, hij moet regelmatig
ingetoomd worden, zodat de schapen in alle vrijheid de lekkerste
hapjes kunnen uitzoeken. Vooral de kleine groene grassprieten aan
de onderzijde van de levenloze pijpenstro-koppen worden gezocht
en weggevreten.
De tweede hond “Mirk” wijkt geen vijf passen van ons vandaan, hij is
wegens hoge ouderdom op rust en is duidelijk in zijn sas met deze
uitstap. Enkel als hij straks na gedane arbeid, terug in de jeep moet,
is hij met geen ogen te bespeuren.
De betekenis van de rode en blauwe verf op het achterlijf van de
ooien wordt mij nu ook duidelijk. De ram heeft een stempelkussen
met rode verf op de borst gebonden gekregen. Als hij een ooi gedekt
heeft, laat hij een rood merkteken achter. De eerste ram had blauwe
verf, na drie weken werd hij vervangen door deze ram, die drie
weken later door een derde zal vervangen worden. Bij de geboorte
van een lam, wordt het nummer dat de ooi in het oor draagt
genoteerd, samen met de kleur op het achterwerk, zodat van elk lam
de ouders gekend zijn.
De lage voedingswaarde van de heidevegetatie heeft geen invloed op
de gezondheid of het gewicht van de schapen. Toch wordt er meestal
slechts één lam geboren bij deze heideschapen. Op meer
voedselrijke gronden, zijn er meestal twee lammetjes, maar de
schapen van Ludo gedijen beter op magere kost, rijk voedsel
veroorzaakt gemakkelijk diarree. Maar in de winter is zelfs voor deze
schapen de kost op de heide te karig en worden ze op stal gezet.
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Dat ook de schapen liever over mooie vlakke wegen lopen, blijkt als
we terug naar het nachtraster gaan. De kort gemaaide brandweg is
breed en vlak en de schapen volgen de herder op de hielen. Als deze
afslaat om door de ruige heide het laatste stuk af te leggen, blijven ze
stokstijf aan de rand staan. De hond moet de kudde gedurende een
tiental minuten aanzetten om de sprong te wagen. Uiteindelijk slaagt
hij erin, maar het tempo ligt toch beduidend lager.

Terug bij de Jeep wordt het nachtraster terug gesloten. Ik vertrek
met de fiets naar huis. Als ik mij nog eens omdraai zie ik dat Ludo nog
steeds zijn gepensioneerde Mirk, die de ganse dag binnen
handbereik was, aan het zoeken is. Ik zie Mirk bewegingsloos, buiten
het gezichtsveld van Ludo, elke beweging van Ludo volgen, en kan
een glimlach niet onderdrukken. Ook dieren weten wat ze willen.
Marc

De Korhaan nr. 1 / januari 2019

Pagina 46

“Oud-ijzer” en slijk in het Stappersven
De laatste maanden kreeg ik zeer dikwijls de vraag gesteld “Waarom
er nog water stond in het Stappersven en op andere plaatsen niet
meer wegens de aanhoudende droogte.”
In Wissels nr. 42 (dec. 2008) schreef ik daarover het volgende:
“Een ondoordringbare laag schermt het ven goed af. Die
ondoordringbare laag bestaat uit ijzeroer.
Dit is een zeer harde laag met daarbovenop nog een laag slijk. Dit
zorgt voor een stevige ondoorlaatbare bodem waarbij weinig water
in de ondergrond kan dringen. Dit verklaart waarom het Stappersven
niet makkelijk droog komt te staan”.
Wegens de droogte van het jaar 2018 is het Stappersven wel
ingekrompen van 42ha naar amper de helft … 20ha, wat goed
zichtbaar werd langs de zuidoever van waaruit bijgevoegde foto
genomen werd.
Ik kon langs daar tot in het midden van de Stapper wandelen (tot
dichtbij het centrale eilandje) op een landtong die het ven in twee
verdeeld bij uitdroging.
We hopen op veel neerslag zodat dit prachtige ven terug in zijn
oorspronkelijke oppervlakte kan schitteren binnen het gebied.
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© René Peeters - 5 november 2018- foto oostwaarts genomen

En toen … viel er nog eentje
flauw
© René Peeters – 3 augustus 2017 - Boshuisje

Aan ons Boshuisje flankeren twee
stoere eiken de weg.
Ze zijn heel kwetsbaar gegroeid langs
het talud van de Roosendaalse vaart
en al vele jaren, hebben ze, zonder
problemen zware stormwinden
getrotseerd zonder schade.
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In augustus 2018 viel de rechtereik, schuin in de vaart waarbij het
water nog onder de stam zou kunnen stromen, maar dat mocht niet
vanwege de beheerder van de waterloop, het provinciebestuur.
De boom moest verwijderd worden en op onze vraag mocht de stam
wel blijven liggen. Dood hout brengt immers terug leven in de
bodem; als voedsel voor zwammen, schimmels en insecten en
daarmee is de voedselketen in gang gezet voor flora en fauna.
Zonlicht kan terug tot op de bodem komen en brengt zo ook nieuw
leven in het bos.
Die zomereik is niet omgevallen door een stormwind, want het was
toen windstil. Door uitspoeling bij neerslagpieken en door de
langdurende droogte dit jaar was er geen draagkracht meer in de
bodem om deze eik nog recht te houden en … hij stond bovendien
ook al jaren scheef.

© René Peeters – 9 augustus 2018 – omgevallen zomereik

René Peeters
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22ste ANKONA-studiedag op 9 februari 2019
Naar goede gewoonte organiseert de Antwerpse Koepel voor
Natuurstudie (ANKONA) haar ontmoetingsdag op de tweede
zaterdag van februari. Deze editie wordt samen georganiseerd met
het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen (UA).
Deze dag is het uitgelezen moment om collega-natuurliefhebbers te
ontmoeten en nieuwtjes uit te wisselen. De 22ste editie heeft plaats
op zaterdag 9 februari 2019 op de UA-Campus Groenenborger
(Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen) en start om 9u30.
Reserveer deze datum alvast in je agenda!
Het volledig programma kan je vinden op de ANKONA-website
(www.ankona.be; rubriek ‘ontmoetingsdagen’ en ‘kalender’)
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht en kan tot 2
februari 2019. Inschrijven doe je bij voorkeur digitaal via de ANKONAwebsite: www.ankona.be (rubriek 'ontmoetingsdagen')

“De Korhaan” digitaal
Wie “De Korhaan” digitaal als PDF wenst te ontvangen stuurt een
mailtje naar joris.pinseel@fulladsl.be.
Wanneer uw e-mailadres is veranderd, laat dit dan ook weten aan de
redactie. In ons mailbestand bevinden zich een aantal mailadressen
die niet meer actief zijn. Wij zouden het bestand willen aanpassen.
Foutieve of niet-actieve mailadressen worden uit het bestand
verwijderd.
Dank je voor de medewerking.
Het bestuur
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Inrichting van de vallei van de Kleine Aa
De provincie Antwerpen voert ingrijpende werken uit in en om de
Kleine Aa tussen Over d’Aa en de grens met Nederland. Aannemer
Van Raak uit Ravels verwijdert twee oude ruilverkavelingsstuwen en
vervangt deze door een aantal nieuwe meanders en een vistrap. Er
worden drie nieuwe stukken waterloop gegraven (hermeandering)
en deze komen te liggen op enkele percelen van de Vlaamse
Overheid, die worden beheerd door Natuurpunt. Deze percelen
werden destijds bij de ruilverkaveling aan een openbaar bestuur
toegewezen als vergroeningsmaatregel. Het zijn eigenlijk kleine
groene eilandjes, die als stapstenen dienen voor onze natuur. Nu er
toch werken bezig zijn, werd de “Potpolder” nog eens gemaaid en de
grachtjes in het perceel werden terug opgewaardeerd. Hierdoor kan
de “Potpolder” deels opnieuw worden beheerd als grasland, wat
door achterstallig beheer niet meer mogelijk was.
Voorafgaand aan deze werken startte Natuurpunt met vrijwilligers al
een vismonitoring op met fuiken. In de Kleine Aa zijn voornamelijk
riviergrondel (typische Kempense beekvis) en tiendoornige stekelbaars aanwezig; maar in 2016 werd voor het eerst ook bermpje
waargenomen. Dit is een typische soort voor Kempense beken, maar
een soort die ook duidt op een algemene verbetering van de
kwaliteit. Op termijn moet de Kleine Aa volledig verbonden zijn met
het Volkerakmeer in Nederland.
Er worden niet alleen nieuwe beektrajecten gegraven, maar de
Kleine Aa wordt op enkele tussenliggende trajecten een beetje
aangepast zodat er terug meer variatie in stroming ontstaat. De
typische beekvissen en o.a. weidebeekjuffer kunnen daar hopelijk
van profiteren.
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Dit project kadert in het grensoverschrijdend Europees Interregproject Triple C met drie doelstellingen: klimaatbestendig (Climate
resiliant), aanpak op stroomgebied (Catchment) en Community
based, m.a.w. op basis van samenwerking met de lokale actoren.
Voorafgaand aan het eigenlijke project, was er dus veel overleg met
de lokale natuur- en landbouwsector om te komen tot één visie. Als
resultaat krijgen verschillende landbouwgronden nu een duurzamere
afwatering, bestaande uit stuwtjes op perceelsgrachten en
peilgestuurde drainage. Dit laatste is niet enkel in de vallei van de
Kleine Aa, maar gebeurt in het volledige stroomgebied van de Kleine
Aa in Vlaanderen en Nederland.
De totale kostprijs bedraagt 314.910
euro. Van dit bedrag financiert de
Europese Unie 60% via het Interregprogramma.

Bianca Veraart

Wie zich geroepen voelt om de
volgende jaren deel uit te
maken van het beheerteam
“Essendonkbos” kan altijd
contact opnemen met een
bestuurslid.
Een situering van de werken

Meer info:
www.provincieantwerpen.be of www.triple-c-water.eu
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Raamslachtoffers
‘Pats’, een doffe klap, en even later ligt een vogeltje geveld op de grond
naast de ruit. Jaarlijks vallen er op die manier vele duizenden slachtoffers.
Hoe komt het dat het op de ene plaats wel gebeurt en op de andere niet? En
vooral: wat kan je doen om raamslachtoffers te vermijden tijdens Het Grote
Vogelweekend.

De combinatie van vogels en ramen vormt in de meeste gevallen
gelukkig geen probleem. Meestal kunnen onze tuinvogels het
fenomeen al wel inschatten. Maar jaarlijks krijgen we ook talrijke
winter- en trekvogels op bezoek, en die zijn veel minder vertrouwd
met ons volgebouwd landschap en onze reusachtige ramen. In het
noorden zijn ramen doorgaans kleiner om warmteverlies te
beperken. Zo wordt ook het risico op botsingen meteen een pak
kleiner.
Toch kan zelfs een vogel die goed vertrouwd is met ramen met een
ongeluk te maken krijgen: wanneer er bijvoorbeeld een Sperwer
opduikt, vliegen de verschrikte vogels alle richtingen uit. Ze kiezen
dan steevast voor de dichtstbijzijnde vluchtweg, maar soms blijkt die
een venster. In dat geval eindigt de achtervolging vaak niet met één,
maar met twee doden: ook de Sperwer belandt in z’n enthousiasme
dan tegen het raam.
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© M. Denef - Een Sperwerachtervolging in de buurt van een groot raam maakt vaak niet
één, maar twee slachtoffers.

Vaak zijn ramen dermate groot, of zo geplaatst dat vogels de indruk
krijgen dat ze door het gebouw heen kunnen vliegen, een shortcut
zeg maar. Dat is het meest voorkomende scenario. Gelukkig betekent
zo’n aanvaring niet altijd de dood van het onfortuinlijke dier. Als het
gewoon versuft is door de tik, volstaat het meestal om het
slachtoffer gedurende een half uur tot enkele uren in een donkere,
verluchte doos te zetten. Daarna kan het zijn leven in vrijheid weer
verderzetten. Blijkt dat toch niet mogelijk, dan doe je er goed aan om
het slachtoffer over te brengen naar één van de erkende
Vogelopvangcentra (o.a. VOC, Holleweg 43 te 2950 Kapellen – 0473/48
48 97)

Hoe kan je botsingen voorkomen?
De eerste vraag die je je moet stellen is: hoe zien vogels je raampartij
van buitenaf? Waarom denken ze dat ze kunnen doorsteken? Vaak
gebeurt de crash op de hoek van een glazen gebouw; zeker wanneer
er aan de andere zijde een boom staat waar ze naartoe willen. Hun
focus ligt dan op de boom en niet op wat hen ervan scheidt. Een
ander voorbeeld is een ruimte met twee over elkaar staande, grote
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ruiten, zodat een visuele doorvliegcorridor ontstaat. Dat kan je leren
inschatten door de situatie te bekijken vanuit het oogpunt van de
vogels: van buitenaf. Waar bevindt zich de indruk van een
doorvlieggat of wat creëert dat valse effect? De opdracht is dan vrij
simpel: zorg dat het valse effect verdwijnt of vermindert.
Er zijn verschillende doe-het-zelf-maatregelen die kunnen helpen,
zoals hangplanten voor het raam plaatsen, hindernissen plaatsen in
de ruimte, of - minder populair - de ramen vuil laten worden.
Raamstickers zijn zowat de meest bekende maatregel, maar bieden
niet altijd een oplossing voor het probleem. De efficiëntie ervan
wordt vaak overschat. Raamstickers helpen vooral op kleine ramen,
grote vensters zou je al bijna vol moeten kleven. Dat is niet alleen
onpraktisch, het gaat ook ten koste van de esthetiek. Weet ook dat
vogels niet reageren op wat er op de sticker staat of de vorm ervan
(zoals bijvoorbeeld een roofvogel), wel op het hinderniseffect dat de
sticker veroorzaakt. Kleuren of patronen en het formaat van de
sticker zullen bijgevolg veel meer effect hebben.
Duurzamer en vooral mooier is om matte strips met glasfolie aan te
brengen tegen het raam. Dat kan op veel grotere schaal en vooral: op
maat. Die strips kunnen uit rechte of golvende vlakken of
lijnprofielen bestaan, hoewel ze bijvoorbeeld ook kunnen met het
logo van een bedrijf, of een lasergesneden tekening. Ze bestaan in
standaardpatronen, maar je kan ook je eigen ontwerp op maat laten
uitsnijden.
Bewust gedrag
Er zijn soms ook vogels die langdurig of herhaaldelijk voor of tegen je
raam komen zitten of fladderen. Mezen of Goudhaantjes doen dat
wel eens. Vogels die dat doen, weten perfect dat ze er niet doorheen
kunnen en zullen zich ook niet te pletter vliegen of verwonden. Ze
worden aangetrokken door hun spiegelbeeld: veel vogels dulden
geen concurrentie van soortgenoten of zijn gewoon geïntrigeerd.
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Doorgaans leren ze heel snel dat ze een gevecht met zichzelf voeren.
Al volharden ze soms tot enkele weken in hun aanval.
Ook kraaiachtigen zie je dat wel eens doen. Wanneer die uit
wanhoop de aanval inzetten op de silicone afdichtingen van je raam,
is het moment aangebroken om in te grijpen. Zorg ervoor dat de
vogels op die plek niet meer of moeilijk kunnen landen. Je kan ook de
spiegelreflectie op die plaats (al dan niet tijdelijk) aanpakken. Bij
bijzonder volhardende gevallen kan je hen doen schrikken door het
raam waar ze voor zitten, plots te openen. Of voor het venster te
springen wanneer ze vlakbij zitten.
Slimme voederlocaties
De winter is dé periode waarin we hongerige vogels willen
aantrekken in onze tuinen. Omdat ook hun vijanden weten waar de
aantrekkelijkste tuintjes zich bevinden, leg je voederplaatsen best
niet te dicht bij het vensterraam. Niet alleen geeft dat je tuinvogels
een geruster gevoel, het verhindert ook dat ze ertegen vliegen
wanneer die Sperwer opduikt. Leg je voederplaats wél vlak bij een
schuilplaats zoals een dichte haag of struik, en in de buurt van enkele
vluchtroutes waarlangs ze je tuin snel kunnen verlaten bij onraad.
In het weekend van 26 en 27 januari roept Natuurpunt iedereen op
om de vogels in z'n tuin te tellen tijdens Het Grote Vogelweekend.
Tekst: Gerald Driessens
Natuurpunt Studie
Foto: M. Denef
Doe mee op …
26 januari 2019
27 januari 2019
Vogeltelling

Het Grote Vogelweekend
8u00
“Voeren en beloeren”
Einde
±17u00 In elke Natuurpunt-tuin in de regio
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Het najaar is steeds weer een boeiende periode om de vogeltrek te
observeren. Het is telkens spannend uitkijken naar de vogels die hun
broedgebied inruilen voor hun overwinteringsgebied en door onze regio
trekken. Wat deze herfst het meest opviel, was toch wel het opmerkelijk
zonnige en droge weer. Het is nog steeds zeer droog, verschillende
beken, waterplassen en vennen stonden eind november nog helemaal
droog. Dit had ook zijn effect op de watervogels, die toch heel wat minder
werden waargenomen dan normaal.

Opmerkelijk was de waarneming van een overvliegende Kwak
(Nycticorax nycticorax) over Kalmthout op 13 okt.. Grote
Zilverreigers (Ardea alba) waren weer een algemene verschijning en
werden bijna dagelijks in de regio waargenomen, voornamelijk in de
Kalmthoutse Heide, het weilandcomplex De Maatjes/Wezelse Heide
en in de vallei van de Kleine Aa. Op 24 sept. vlogen er zeven
Lepelaars (Platalea leucorodia) over de Kalmthoutse Heide. Mogelijk
ging het om dezelfde vogels die een tijdje pleisterden op het Groot
Schietveld. Twee Zwarte Ooievaars (Ciconia nigra) vlogen op 9
september over de Kalmthoutse Heide. In sept. en okt. trokken er af
en toe enkele Ooievaars (Ciconia ciconia) door de regio.
Sporadisch werden er enkele Kleine Zwanen (Cygnus columbianus
bewickii) gemeld in de Maatjes. In nov. verbleven er ook geregeld
groepjes Toendrarietganzen (Anser serrirostris) in de regio, maar
eerder in kleine aantallen. Leuk was de Kleine Rietgans (Anser
brachyrhynchus) die op 24 nov. in de Wezelse Heide aanwezig was.
Kolganzen (Anser albifrons) waren reeds in nov. in vrij grote getale
aanwezig, vooral in de Kalmthoutse Heide en de Maatjes. Grauwe
Ganzen (Anser anser) waren in kleinere aantallen aanwezig, maar in
de Wezelse Heide en de Maatjes zat toch een mooie groep van
enkele honderden exn.
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Vanaf sept. waren Smienten (Anas penopele) sporadisch te zien. De
soort werd enkel gezien bij het Stappersven, steeds in zeer kleine
aantallen. Vermoedelijk heeft de lage waterstand hier wat mee te
maken. Wintertalingen (Anas crecca) waren geregeld te zien. De
grootste aantallen werden gezien op het Stappersven, hier werd een
groep van 168 exn. geteld. Brilduikers (Bucephala clangula) waren
geregeld aanwezig in de Kalmthoutse Heide. Zo goed als alle
waarnemingen werd verricht bij het Stappersven.
De laatste Wespendief (Pernis apivorus) werd eind sept.
waargenomen. Dit najaar vlogen er in oktober uitzonderlijk veel
Rode Wouwen (Milvus milvus) over. Soms werden zelfs groepjes tot
5 exn. waargenomen. Bijzonder en verrassend was een Grijze Wouw
(Elanus caeruleus) die op 9 sept. over de Keetheuvel in de
Kalmthoutse Heide vloog. Normaal komt deze roofvogel in ZuidEuropa voor, maar sinds enkele jaren is de soort bezig met een
uitbreiding naar het noorden. Leuk was een Zeearend (Haliaeetus
albicilla) die op 24 sept. en 10 okt. in de Kalmthoutse Heide aanwezig
was. Ook in de Maatjes werd op 24 en 27 okt. een overvliegend ex.
waargenomen. Vermoedelijk gaat het om exn. die afkomstig zijn van
het Markiezaat in Nederland. Blauwe Kiekendieven (Circus cyaneus)
waren vanaf sept. regelmatig te zien in de heidegebieden van de
regio en het weilandencomplex De Maatjes/De Matjens/Wezelse
Heide. In sept. vlogen er enkele Visarenden (Pandion haliaetus) over
de Kalmthoutse Heide. Vanaf eind sept. vlogen er af en toe
Smellekens (Falco columbarius) door de streek, vooral bij de
heidegebieden. De laatste Boomvalk (Falco subbuteo) vloog op 22
okt. rond in de Kalmthoutse Heide. Slechtvalken (Falco peregrinus)
waren de hele periode bijna dagelijks aanwezig en werden op diverse
plaatsen waargenomen.
Al op 12 september zat er een Kraanvogel (Grus grus) bij de
Drielingvennen in de Kalmthoutse Heide. Gaat het om een zeer
vroege vogel uit Scandinavië of om een zwervende broedvogel uit
Nederland? Bontbekplevieren (Charadrius hiaticula) foerageerden in
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september zeer regelmatig op de slikranden van het Stappersven.
Hier werden tot zes exn. geteld. Enkele Bonte Strandlopers (Calidris
alpina) verbleven in sept. en okt. op ditzelfde ven. Op enkele
plaatsen werden dit najaar weer Bokjes (Lymnocryptes minimus )
opgestoten, voornamelijk in de Kalmthoutse Heide.
Op 26 sept. riep een Oehoe (Bubo bubo) in Heide-Kalmthout.
Beflijsters (Tordus torquatus) werden in okt. af en toe waargenomen
in de Kalmthoutse Heide. In oktober waren verschillende
Bladkoningen (Phylloscopus inornatus) aanwezig in de regio. Zo
werden exn waargenomen in Kalmthout-Centrum, op Essen-Wildert
(De Nol) en het Klein Schietveld. Deze zeldzame gast overwintert
normaal in de tropische gebieden van Azië.
Paapjes (Saxicola rubetra) trokken geregeld door de streek. Het
laatste ex. werd op 15 okt. waargenomen in de Kalmthoutse Heide.
In oktober en november waren sporadisch Baardmannetjes (Panurus
biarmicus) aanwezig in het grote rietveld van de Maatjes. Gedurende
het ganse najaar waren weer enkele Klapeksters (Lanius excubitor)
aanwezig in de verschillende heidegebieden.
In okt. en nov. waren er heel wat waarnemingen van pleisterende of
overvliegende Grote Barmsijzen (Acanthis flammea) in de regio.
Vooral in de Kalmthoutse Heide werden ze veel gemeld. Op het Klein
Schietveld en in de Kalmthoutse Heide werden deze herfst af en toe
groepjes Kruisbekken (Loxia curvirostra) gemeld. Appelvinken
(Coccothraustes coccothraustes) werden zo goed als dagelijks
waargenomen.
Op 2 nov. vloog er een IJsgors (Calcarius lapponicus) over de
Kalmthoutse Heide. Op 1 en 9 sept. trok er telkens een Ortolaan
(Emberiza hortulana) over ditzelfde gebied.
Tot zover dit overzicht. Alle waarnemingen kan je terugvinden op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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Nietig klein bloempje op het land,
Groeiend in een zee van gras,
Niet veel groter dan mijn hand,
Vergelijkbaar als een druppel op een plas,
Onverstoorbaar wil je groeien,
Je kleuren laten zien aan de zon,
Heel de zomer heerlijk bloeien,
Onuitputtelijk als een waterbron,
Hoe liefelijk klein,
Ook heel groot kan zijn!
Stefan

© Sarah Pinseel – januari 2016 – Madeliefje na de vorst
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Interessant om weten … wandeling en lezingen
 Wil je graag meer weten over de werken die in het Grenspark
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 23 februari 2019 van 9u.30 tot 12u.00
Gebied Mont Noir en heideherstel/slangenhopen
Vertrek vanaf Parking De Vroente, Putsesteenweg te Kalmthout
Meer info: www.grenspark.be op ‘Activiteiten Overzicht’
 BC De Vroente, Putsesteenweg 129 te Kalmthout organiseert
een lezing op:
vrijdag 15 februari 2019: “Flirten in ’t groen”
aanvang: 20.00 u
toegang: gratis
Info: devroente.omgeving@vlaanderen.be
 OKRA regio Antwerpen richt samen met Natuurpunt CVN
volgende lezing in:
vrijdag 8 februari 2019: “Toen de dieren nog spraken”
Aanvang: 14.00 u.
Toegang: 5 euro (OKRA-leden) – 7 euro (niet-OKRA-leden)
Waar: Lokaal Dienstencentrum Kruisbos, Kapellensteenweg 81, 2920
Kalmthout
Info: Katrien Van Aken | OKRA regio Antwerpen - 03 220 12 85
Inschrijven is niet verplicht.
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Adviesgroep Dries
Kapelstraat 8
2910 Essen
Tel 03/667.60.80
wilfried@dries-essen.be
FSMA 067381 A-cB

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

Bij ons gaat het om U
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