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Natuurpunt Noorderkempen
Werkingsgebied: Essen & Kalmthout
Nieuw lid worden
Lidgeld voor het hele gezin: €27 per jaar te storten op rekeningnummer BE17 2300
0442 3321 met vermelding van naam en adres. Je ontvangt dan zowel Natuur.blad
als het plaatselijk tijdschrift “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 juni 2019 bezorgen aan
contact@noorderkempen.be.
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De afgelopen maanden eisten de ‘klimaatspijbelaars’ terecht heel
wat aandacht op. Het niet ondertekenen van het klimaatakkoord van
de klimaatconferentie in Polen, eind 2018, was voor de jeugd de
druppel die de emmer liet overlopen. Allerlei politici haastten zich
om delegaties van deze klimaatbeweging te ontvangen. Of de leiders
van ons land aan hun dringende oproep gevolg gaan geven, is maar
zeer de vraag. Hoopten ze stilletjes dat het protest een stille dood
zou sterven? Niets was minder waar. De protesten bleven
aanhouden … Op 6 februari leidde het, onrechtstreeks, zelfs tot het
ontslag van de Vlaamse minister van Omgeving Joke Schauvliege.
Op 21 februari bracht de Zweedse Greta Thunberg, de Zweedse
klimaatactiviste, een bezoek aan Brussel. Ze nam deel aan de
klimaatbetoging én hield een opmerkelijke speech in de Europese
Commissie. Het antwoord van Dhr. Juncker was echter totaal naast
de kwestie. Tekenend voor de houding van een aantal politici?
Op 26 mei zijn er Vlaamse, Belgische én Europese verkiezingen en
het issue staat op bijna alle verkiezingsprogramma’s … bij sommige
partijen als ‘echt’ werkpunt bij andere als verkiezingspropaganda. Of
er werk zal gemaakt worden van een degelijk en sociaal klimaatbeleid zal het volgende regeerakkoord duidelijk moeten maken.
Dat er moet gehandeld worden om de ‘Climate Change’ onder
controle te houden is meer dan duidelijk, alleen jammer dat politici
en wetenschappers niet altijd op dezelfde golflengte zitten.
De lezing “Drummen op Aarde” van Dirk Draulans heeft, hopelijk, alle
aanwezigen kunnen overtuigen dat er dringend acties moeten
ondernomen worden of onze klein- en achterkleinkinderen hebben
te kampen met de gevolgen van de klimaatsverandering.
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Terugdringen van CO²-uitstoot, beperken van de veestapel om de
uitstoot van methaan (ook een broeikasgas) te verminderen,
ecologische landbouw steunen, uitbouwen van een duurzaam
goed functionerend openbaar vervoer, inzetten op groene
hernieuwbare energie, elektriciteit opwekken met fossiele
brandstoffen aan banden leggen, …
De lijst met maatregelen kan nog verder aangevuld worden. Lees het
artikel https://www.knack.be/nieuws/belgie/laten-we-de-roepersvan-het-podium-halen-en-experten-aan-het-woord-laten-over-hetklimaat/article-opinion-1421169.html?utm_source=Newsletter26/01/2019&utm_medium=Email&utm_campaign=NewsletterRNBDAGKN& er maar eens op na. Opsteller van het manifest, Joris
Meys, is bioloog en statisticus aan de vakgroep Data-analyse en
wiskundige
modellering
(Universiteit
Gent,
faculteit
Bioingenieurswetenschappen). Hij heeft jarenlange ervaring in het
onderzoeken en modelleren van o.a. milieuvervuiling en volgt de
klimaatdiscussie ondertussen meer dan 30 jaar.
Uiteindelijk kunnen we zelf ook al heel wat doen …
minder met de auto rijden en meer verplaatsingen maken met de
fiets of te voet, openbaar vervoer gebruiken, eigen energieverbruik
onder controle houden, woning isoleren, regelmatig een
vegetarische maaltijd klaarmaken, seizoensgroenten en –fruit
aankopen, bomen planten, …. bv.
Ondertussen gaat het leven gewoon verder. In onze regio loopt het
theoretisch deel van de “Vogelcursus” op zijn einde en staan de
praktijklessen voor de deur. De lezing over “Libellen” van Filip van
Boven en de voordracht van Dirk Draulans lokten een recordaantal
luisteraars. De wandeling in de Kalmthoutse Heide bracht heel wat
wandelaars op de been. Onze regionale werking draait op volle
toeren en er staan nog een hele rits activiteiten op stapel. Aan u om
deel te nemen! En vergeet niet de interessante artikels te lezen …
Joris Pinseel
De Korhaan nr. 2 / april 2019

Pagina 4

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 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
±12u30

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 is de mooie zang
van de Boomleeuwerik ook nog te horen of zien we roofvogels. Langs
de paden groeien heel wat planten ... ook daar hebben we aandacht
voor … o.a. heidespurrie. 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
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1 mei 2019

7u00

Natuurwandeling

Einde
±10u00

De Maatjes
“Vroege vogels”

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
Kalmthout-Nieuwmoer

-

Een vroege ochtendtocht in het rietmoeras “De Maatjes/Matjens” is
altijd een belevenis. ’s Ochtends zijn de menselijke geluiden nog
beperkt en kan je genieten van de prachtige geluiden van de natuur:
Blauwborst, Kleine karekiet, Rietgors zijn zeker op post. Misschien
kan de Grutto, Wulp of Scholekster worden gespot!
Met een ervaren gids op pad gaan, is altijd een belevenis.
Een aanrader!
-

Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij, laarzen zijn aan te
raden.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.
-

Gids: Cel Van Hooydonk
- vanhooydonkcel@gmail.com

2 mei 2019

19u00

Plantentocht

Einde
±21u00

Natuur in de buurt
“Groen in grijs”
Parking Begraafplaats Essen-Wildert
Schoolstraat, Essen

Planten kan je overal vinden. Je hoeft geen natuurreservaten te
bezoeken om mooie en interessante soorten te ontdekken. Vandaag
gaan we op zoek in bermen, slootranden, beekoevers, …
Gids: Joris Pinseel
- 03/667 57 97
- joris.pinseel@fulladsl.be
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5 mei 2018

6u00

Kalmthoutse Heide
“Op zoek naar ochtendgeluiden”

Natuurwandeling

Einde
±8u30

NEC "De Vroente", Putsesteenweg, 129
Kalmthout

-

‘s Morgensvroeg struinen door de Kalmthoutse Heide is genieten van
rust, de zang van de vogels en de opkomende zon. Zo vroeg in de
ochtend kan je misschien nog de zang van een ‘Zoetelief’ horen. Ook
andere heidevogels zijn vroeg uit de veren: Tjiftjaf, Fitis, Boompieper,
Meebrengen: aangepast schoeisel en kledij, verrekijker.
Graag op voorhand inschrijven … ten laatste op 1 mei 2019.
Gids: Jos Jacobs
- jos-jacobs@scarlet.be

16 mei 2019

19u00

Plantentocht

Einde
±21u00

Natuur in de buurt
“Groen in grijs”
Parking Grens, Essen
Ringweg N117 naar Roosendaal

Planten kan je overal vinden. Je hoeft geen natuurreservaten te
bezoeken om mooie en interessante soorten te ontdekken. Vandaag
gaan we op zoek tussen straatstenen, langs wegbermen en
slootranden. In deze omgeving vinden we zeker enkele
zoutminnende soorten én misschien wel de zeer zeldzame
Klimopwaterranonkel. Een aanrader voor de plantenliefhebber.
Gids: Joris Pinseel
- 03/667 57 97
- joris.pinseel@fulladsl.be
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17 mei 2018

19u00

Natuurwandeling

Einde
±22u00

De Maatjes
“Moeraslandschapstocht”

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
Kalmthout-Nieuwmoer

-

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

19 mei 2019

10u00

Natuurwandeling

Einde
13u00

Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”
Parking Heuvelhal
Kapelstraat 23, Essen-Centrum

In Essendonkbos en omgeving werden eind 2018/begin 2019
ingrijpende beheerwerken uitgevoerd: o.a. hermeandering van de
Kleine Aa en plaatsen van een vistrap ter bevordering van de
vismigratie. Tijdens deze tocht schenken we dus zeker aandacht aan
de werken én de vissen in de Kleine Aa (door het plaatsen van enkele
fuiken). Het voorjaar is tevens een zeer geschikt moment om de
eerste voorjaarsbloemen en -vlinders te bewonderen.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij, stevige wandelschoenen
of laarzen.
Info en gids: Joris Pinseel
- 03/667 57 97
- joris.pinseel@fulladsl.be
Vissen determineren: Kristof Vlietinck
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2 juni 2019

14u00

Infomoment

Einde
±16u00

Dag van de Boerennatuur
“De Steenhoeve”
“De Steenhoeve”
Huybergsebaan 259, Essen-Hoek

Op dit infomoment nemen we een kijkje op “De Steenhoeve”. De
eigenaar/landbouwer leidt ons rond op zijn bedrijf. We krijgen meer
info over de zeldzame runderrassen, zijn inzet bij het beheer van het
Stappersven, de economische/ecologische activiteiten op de hoeve.
Info: Joris Pinseel
- joris.pinseel@fulladsl.be

7 juni 2019

21u00

Natuurwandeling

Einde
23u30

Kalmthoutse Heide
"Avondwandeling"
Parking De Vroente
Putsesteenweg 129, Kalmthout

Na zonsondergang worden de nachtdieren actief in het reservaat.
Nachtzwaluw, rugstreeppad en andere nachtbrakers nemen de
plaats in van dagactieve soorten. Geheimzinnige geluiden vullen de
avondlucht. Nieuwsgierig? Kom dan zeker deelnemen. Deze
wandeling geeft je een andere kijk op het leven op de Heide.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en laarzen bij
regenweer. Muggenmelk kan nuttig zijn.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids voor 3 juni.
Gids: Steven De Saeger
- GSM 0486/42 46 56
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10 juni 2019

13u00

Natuurwandeling

Einde
17u30

Domein Cogels
“Natuurgenieten”
Parking Kerk Essen-Hoek
Moerkantsebaan, Essen-Hoek

Ervaren natuurgidsen leiden de groep dit jaar doorheen dit prachtig
gebied. We wandelen door de bossen en langs de vennen. Uiteraard
ontbreekt de Groote Meer niet op het programma … meer dan de
moeite waard … zeker als er voldoende water staat, kunnen we
genieten van het schitterende landschap.
Zowel planten als vogels vinden hier een geschikt biotoop.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en laarzen bij
regenweer. Muggenmelk kan nuttig zijn.
Deelname: €5 t.v.v. van 3de Wereldproject van de Familie Cogels.
Op voorhand inschrijven is ‘verplicht’ ! Slechts 30 deelnemers!
Gidsen: Joris Pinseel & René Peeters
Inschrijven liefst via mail: joris.pinseel@fulladsl.be

20 juni 2019

19u00

Plantentocht

Einde
±22u00

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

Planten kan je overal vinden. Je hoeft geen natuurreservaten te
bezoeken om mooie en interessante soorten te ontdekken. Vandaag
gaan we op zoek tussen sintelstenen, in ruigtegebied, langs paden in
de omgeving van de (bijna) gerestaureerde Rangeerloods.
Gids: Joris Pinseel
- 03/667 57 97
- joris.pinseel@fulladsl.be
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29 juni 2019

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Boterbergen
“Beheerwerken - maaien”
Parking Zuid, Verbindingsstraat
Kalmthout

Op deze beheerdag nemen het beheerteam en andere
natuurliefhebbers enkele stukjes van het gebied onder handen.
Info: Luc Jordaens
- luc.jordaens@belgacom.net

30 augustus 2019
Voordracht + tocht
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Einde
±23u30

Info-avond
“Nacht van de vleermuis”
Karrenmuseum, Moerkantsebaan
Essen
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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 via afspraakplaats
De Vroente, Putsesteenwg Kalmthout

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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Leer bij, beleef de natuur en inspireer!
De natuur zit vol verhalen, klaar om verteld te worden. Ben je benieuwd
naar wat er allemaal leeft bij jou in de buurt? En wil je ook anderen warm
maken voor de natuur? Dan heb je alles in huis om een geweldige
natuurgids te worden.

Inhoud
In de cursus Natuurgids werk je rond een brede waaier aan thema’s.
Je ontdekt hoe dieren, planten en landschappen samenleven en je
krijgt een stevige basis rond ecologie en natuurbeheer. Tijdens de
methodieklessen leer je hoe je een boeiende wandeling uitstippelt
voor een groep. Eveneens het spreken voor een groep als
vaardigheid wordt aangeleerd en geoefend tijdens de opleiding.
Daarnaast ga je regelmatig op excursie met ervaren gidsen en bezoek
je natuurgebieden in de buurt.
De cursus bestaat uit 30 activiteiten, waarvan ongeveer de helft
natuurexcursies zijn. De activiteiten worden gespreid over een jaar
zodat je de natuur in ieder seizoen leert kennen. Na je eindopdracht
ontvang je het getuigschrift van Natuurgids.
De cursus Natuurgids is intensief en vereist een zeker niveau van
engagement, maar je wordt beloond met een verrijkende nieuwe
hobby en kennis voor het leven. Ga je voor de badge van Natuurgids
(het diploma), dan doe je gedurende de stageperiode
praktijkervaring op in het gidsen en school je je bij in meer
gespecialiseerde onderwerpen in de natuur.
Praktisch
De lessen vinden plaats op woensdagvoormiddag van 09u00 tot
12u00. De cursus start in september 2019 en loopt tot en met juni
De Korhaan nr. 2 / april 2019

Pagina 15

2020. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen activiteiten. De
theoretische lessen gaan door in De Vroente, Putsesteenweg 129,
2920 Kalmthout. De excursies vinden plaats op verschillende locaties.
Het volledige programma verschijnt binnenkort op de website van De
Vroente: http://www.devroente.be
Partners
Natuurpunt CVN organiseert deze cursus in samenwerking met De
Vroente, Grenspark vzw, Agentschap voor Natuur en Bos, Nareka,
Natuurpunt Noorderkempen, IVN en Dienst voor Toerisme
Kalmthout.
Contactpersoon
Voor meer informatie kan u terecht bij de medewerkers van De
Vroente op 03/620 18 30 of devroente.omgeving@vlaanderen.be

“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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Natuurstudieweekend 2019 : Belgische Westkust
Datum: vrijdagavond 27 september tot zondagavond 29 september
Locatie: “De Lanterfanters - Vakantiehuis Jef”, Molenstraat 1a, 8620
Nieuwpoort
Natuurpunt Noorderkempen organiseert nu al voor het vijfde jaar op
rij een natuurstudieweekendje. Dit jaar verkennen we de Belgische
Westkust, dus de kuststrook tussen Nieuwpoort en De Panne.
September is nog een ideale maand om de planten van de duinen en
kust te leren kennen; maar ook bij gunstig zeetrektelweer om
(pijl)stormvogels en jagers te zien. De rode draad tijdens het
weekendje is dit jaar dus de planten van de duinen en kust en
(zee)vogels, maar uiteraard kijken we naar alles wat bloeit of
beweegt naargelang de interesse van de groep. In september is het
nog volop vogeltrek en hebben we kans op allerlei steltlopers in de
IJzermonding, maar ook voor de pleisterende kuifleeuwerik en
speciale zangvogeltjes in de duinen van Oostduinkerke en De
Westhoek. Ondanks we dan al in de herfst zitten hebben we voor de
insectenliefhebbers misschien ook nog kans op de kleine
parelmoervlinder, duinsabelsprinkhaan en schavertje.
De zoogdierliefhebbers kunnen zich opwarmen aan de gewone
zeehondjes in de haven van Nieuwpoort, de grijze zeehond en
bruinvis op zee en misschien zelfs de eikelmuis in het duinstruweel.
En omdat we ons ook enkele uren laten begeleiden door een
mariene bioloog; gaan we ons ook wagen aan de fauna specifiek voor
de Noordzee.
Het weekend is geschikt voor zowel de beginner, als de gevorderde
natuurkenner, maar ook voor mensen die gewoon willen genieten
van wandelingen en biotopen, en de streek wil leren kennen.
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Volgende soorten zijn maar een greep uit een veel langere en
spectaculaire soortenlijst die we kunnen aantreffen.
Planten: strandbiet, zeewolfsmelk, blauwe zeedistel, kweldergras,
lamsoor, zeekraal, stekend loogkruid, zeevenkel, sierlijke vetmuur en
voor wie goed zoekt: de dwergbloem!
Gewervelden: verschillende sternen, (pijl)stormvogels, jagers,
steltlopers, kuifleeuwerik, bladkoning, rugstreeppad, zeehonden,
eikelmuis, ...
Ongewervelden: allerlei kwallen, zeesterren, garnalen, …
Dagvlinders en sprinkhanen: kleine parelmoervlinder, argusvlinder,
heivlinder, blauwvleugelsprinkhaan, duinsabelsprinkhaan, schavertje,
Niet te missen dus ! Snel inschrijven is de boodschap want er kunnen
maximaal 10 deelnemers genieten van dit weekendje.
Praktisch: afspraak op vrijdagavond 27 september 2019 vanaf 17u.
aan de vakantiewoning te Nieuwpoort, vertrek op zondag 29
september om 17u. Er wordt een mail gestuurd om de mogelijkheid
te geven om te carpoolen.
Deelnameprijs: richtprijs* €200 per persoon voor leden (2
overnachtingen in een vakantiewoning met gedeelde badkamers
(handdoek en bedlinnen zijn inbegrepen), 2x ontbijt, 2x lunch, 2x
diner en versnaperingen en drank tussendoor). Voor die prijs wordt
er wel gevraagd om mee te helpen in de keuken.
Voor het transport naar en van de kust, evenals het transport ter
plaatse, en parkeerkosten dien je zelf te zorgen.
* finale prijs wordt berekend naargelang aantal deelnemers en kan nog
dalen. We gaan wel uit van een maximum bedrag van €200.

Info & inschrijvingen: Igor Vandamme, 03/666 06 80 of
igor.vandamme@skynet.be en na betaling van voorschot van €50 op
rekening van Natuurpunt Noorderkempen, BE59 0000 4153 8026
mvv “naam + weekend kust 2019”.
Meer praktische informatie wordt gegeven na inschrijving.
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Dagvlinderjaar 2018
31-DEC-2018 - Aan het einde van het jaar is het moment om even terug te
kijken. Wat was 2018 voor jaar voor de dagvlinders? Het was, onder andere
door de warme en extreem droge zomer een bijzonder jaar. Of het
uiteindelijk een goed of slecht vlinderjaar was, zullen we pas in 2019 weten.

Het meest opvallende was wel dat de dagvlinders enorm vroeg
waren. Van sommige soorten vlogen de vlinders wel drie weken, of
nog meer, eerder dan normaal. Dat betekende ook dat ze eerder
verdwenen waren en dat de dip die we na de voorjaarsgeneratie zien
en die junidip genoemd wordt, er al in de tweede helft van mei was.
De vroege vliegtijd merkten ook de mensen die meededen aan de
Tuinvlindertelling begin augustus, want er waren veel minder
vlinders te zien dan in andere jaren. Voor een deel kwam dit doordat
ze al weg waren.
Veel soorten hebben in normale aantallen gevlogen en door het
goede, zonnige en warme weer hebben ze zich vaak ook goed
kunnen voortplanten. Mannetjes hebben goed gevlogen en hebben
met veel vrouwtjes kunnen paren en de vrouwtjes hebben wellicht
veel eitjes afgezet. Wat er uiteindelijk van de rupsen is geworden,
weten we echter nu nog niet. Als door de droogte de waardplanten,
waarvan de rupsen eten, verdroogd waren kan de mooie zonnige
zomer van 2018 alsnog funest blijken te zijn geweest voor de
vlinders.
Een aantal vlinders had een enorm goed jaar en is veel meer gezien
dan in andere jaren. Vooral het groot koolwitje en de eikenpage
waren zeer talrijk en zijn erg veel gemeld.
De droogte had vooral grote invloed op de vlinders van de heide.
Deze bloeit pas in augustus. Toen waren er al maanden verstreken
zonder regen van betekenis en dat was te zien doordat de heide op
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heel veel plekken totaal verdroogd was, niet bloeide en dus geen
nectar gaf. De vlinders die op de heide voorkomen, zijn aangepast
aan die late bloeitijd van de heide en vliegen ook laat, in augustus en
begin september. Door het gebrek aan bloeiende planten, want
naast de struikheide bloeit er niet veel, vliegen de heidevlinders weg
van de heide en worden ze gezien in de tuinen in de omliggende
dorpen. Daar vinden ze wel nectar, maar daar is het
voortplantingsgebied ongeschikt.
We verwachten dan ook dat een soort als de heivlinder een enorme
klap zal krijgen en het komend jaar (2019) in erg lage aantallen
aanwezig zal zijn.
Kars Veling, De Vlinderstichting
n.v.d.r.
De bevindingen uit Nederland lopen gelijkaardig met wat we hier in de
Noorderkempen hebben opgemerkt (zie “De Korhaan” – jaargang 47 nr. 1).

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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Heerlijke belegde broodjes
Kapellensteenweg 19
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.60.67
Of
Tel. 03/666.80.03
info@tpannenhuis.be
http://tpannenhuis.be
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Tirijntjes
Ik weet niet waarom het me pas nu opvalt maar ik heb ze al jaren
in geen herfst of winter meer gezien. Niet in de elzen en niet in de
berken. Ik zeg herfst of winter want in voorjaar en zomer waren
ze, waar ik gewoond heb althans, altijd al een zeldzaamheid. En ik
zeg ´ze´ in het meervoud want één tirijntje dat vindt ge naar mijn
ervaring alleen maar in een kooitje, of toch ´vondt´ ge alleen maar
in een kooitje. Dat was dan bij een buur die van gezelligheid hield
of bij een vogelvanger die niet met de lijmstok werkte en een
lokvogel bijhield om later zijn netten te kunnen vullen. Ze kwamen
langs bij de elzen aan de vijver en bij het riet langs de
Bovenschelde in zwermpjes meestal van vijf tot twintig, soms al
eens vijftig, een enkele keer (tegen de avond) tweehonderd. En
meestal trok hun drukke gebebbel tsiezi, psjiez, tsoeiet de
aandacht nog vooraleer ge de peuteraars aan knoppen en
proppen in de gaten hadt. Kleine vinkachtigen heette het in de
vogelboekjes. ´t Zal wel. Maar dan in doen veel mobieler, eerder
als mezen of goudhaantjes.
Als ik nu ook nog zeg dat ze groen met geel en wit en zwart en
wolkig grijs zijn en gele vleugelstrepen en staartvlaggen hebben
dan weet ge waarover het gaat ook al zegt de naam “tirijntje” u
niets. Allicht heetten ze bij ons zo omdat het er niet ver boven de
taalgrens was en een tirijntje in de Walen un tarain heette en in de
Larousse voluit een tarain des aulnes. Tien kilometer verder
noordwaarts werden ze trouwens reeds trientjes genoemd. Hier in
Essen, nog tachtig kilometer verder noord, waren het sinds jaar en
dag sijzen, enkelvoud sijs. René heeft het mij bevestigd. En die kan
het weten.
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Eerlijk gezegd en met alle respect, dat ´sijs´ viel me tegen. En dat
in Essen waar ze, zegt René, ook ´kragenmakers´ hadden. Proef
zo´n naam op uw tong en ge ziet de kemphanen bij de Maatjes
kempen. Maar sijs! Allemachtig daar stelt ge u met de ogen dicht
toch iets loggers bij voor, iets ter grootte van een merel, of
misschien een koperwiek of minstens toch met de afmetingen van
een grauwe gors?
Het viel het me tegen, maar het Nederlands der biologen gaf
Essen gelijk, het werd ´sijs´, niet sijsje. Google viel dan weer mee.
Daar kunt ge leren dat toen eind de jaren 1400 onze taal vorm
kreeg geschreven werd over ´sijskijn´ , ´tsisel´ en ´siseken´. Dat ´kijn´ wijst toch op iets lieflijks? En dat ´-ken´ is toch een
verkleinuitgang zoals in manneken voor mannetje waar ´net´ voor
´je´ komt omdat ´manje´ niet uit te spreken is en er ´tje´ van
maken zoals in eitje gegarandeerd voor verwarring zorgt omdat ge
dan wellicht ´mandje´ hoort? Dus heeft sijsje eerstegeboorterecht
en meerwaarde over sijs, zoudt ge dan denken.
Maar nee.
Komt het doordat de VN dat eerstegeboorterecht ondertussen,
zoals gebruikelijk in naam van de democratie, despotisch
afgeschaft heeft? Nee, het is nog erger. De taalgeschiedkundigen
zijn het er momenteel over eens geworden dat ´sijsje´ teruggaat
op de Polen die het sinds jaar en dag over czyk en czyzik hadden.
Of nog eerder op de Tsjechen: met ciz en cizec, dit met ´c´s met
een schoteltje op de kop dat ik er op mijn toetsenbord maar niet
op krijg. Dat schoteltje doet de c uitspreken vertrekkend met uw
tong tegen het midden van uw gehemelte, leerde ik. Dan klinkt het
als ch in cheque of als tzje in Tsjech of ongeveer zo. Probeer maar.
Oké, en dan?, hoor ik u vragen. Tot hier toe niets aan de hand
inderdaad. Tot een aantal geleerden beslisten het sijsje helemaal
de nek om te draaien. Al die namen bootsen de geluidjes na,
besloten ze; die je van sijsje komt alleen maar voort uit het
verkeerd begrijpen van de –ik van Polen en de –ek van Tsjechen
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als een verkleintoevoegsel. De je van sijsje is simpelweg een
vertaalfout.
Natuurlijk kan moeilijk ook.
Maar mag ik het vooralsnog toch bij de ´je´ voor een liefelijk
vogeltje houden? Zoniet overweeg ik terug te keren naar het
tirijntje. Over dat dat een verkleinje is, is alvast geen twijfel
mogelijk.
Koen Verschoore

© Glenn Vermeersch – 18 maart 2008
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Vogels op het Stappersven
In 2007 volgde ik de cursus Natuurgids via het CVN.
Een goede vriendin vroeg me: “Is dit wel voldoende voor jou, Carine? Jouw
honger naar kennis is zo groot.” Aan die woorden denk ik nog héél vaak. Ik
begon aan een ontdekkingsreis die me nog elke dag in verwondering
brengt. De natuur laat zich niet gauw kennen, maar eens je de momenten
van (h)erkenning ervaart, raak je verslaaft tot het einde van je dagen.
Deze tocht leert me ook dat kennis vergaren moet gebeuren in een traag
tempo. Als je als snelstromend bergriviertje doorheen alle ervaring raast,
raak je onderweg veel kwijt. Het is beter te kabbelen als een rustgevend
beekje, zodat alles een beetje kan bezinken en je onderweg nog van de
schoonheid geniet.

Kort na het volgen van de cursus Natuurgids, engageerde ik me ook
in het volgen van een cursus over vogels, gegeven door Natuurpunt.
Nu, in 2019, startte er een nieuwe cursus en ik besloot mijn kennis
terug op te frissen. Een beslissing die me ontzettend veel voldoening
geeft! Ik merk nu dat in het slib van mijn beekje der kennis heel wat
waardevolle schatten schuilen en geniet van het terug opgraven.
Aangezien ik steeds de behoefte heb gehad om alles ‘al schrijvend’ te
verwerken, vond ik tot mijn vreugde notities uit de tijd van toen. De
notities zijn nog altijd accuraat, alhoewel er duidelijke verschuivingen
te bemerken zijn door het opwarmend klimaat. De grote
zilverreiger Ardea alba bijvoorbeeld, was enkele jaren nog een
zeldzaamheid en wordt nu veel meer waargenomen. Er zijn soorten
verdwenen en er komen nieuwe soorten aangewaaid.
Héél graag deel ik met jullie de nota’s van een wandeling rond het
Stappersven die ik maakte op Paaszondag in maart 2007. De
waarnemingen zijn nog steeds authentiek. Dankzij de bereidwillige
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medewerking van fotograaf Glenn Vermeersch mocht ik foto’s van
zijn hand gebruiken in dit verslag.
Gaan jullie mee op ontdekkingstocht, terug in de tijd?
De afspraak was van vroeg genoeg te vertrekken, niet alleen omdat
we anders de zon in onze ogen kregen op het Stappersven, wat het
observeren zou verhinderen, maar ook omdat dit echt de ideale
periode en tijdstip om vogels te bekijken. ’s Morgens is er minder
wind omdat de luchtlagen nog niet zijn opgewarmd en draagt het
geluid verder zodat je de vogels beter kan horen zingen. Dit tijdstip
is ook een mooie ‘territorium-switch’ van nacht en dag dieren.
Deze ochtend kunnen we
wel héél mooi een aantal
geoorde futen Podiceps
nigricollis observeren, ook
écht wel de moeite, het
zijn zulke exotisch ogende
vogels met waaiervormige
sierveren achter hun rode
oogjes!
Ik voel me echt verwend met zulke professionele uitleg en materiaal!
De telescoop en de Swarovski verrekijker, maken dat we die ochtend
héél wat vogels kunnen determineren! Soms kunnen we ze écht
observeren, soms horen we enkel hun specifieke roep die hun
aanwezigheid verraadt.
Even een overzicht van onze waarnemingen:
De wilde eend of blokeend is een grondeleend. Naar de manier van
voedsel zoeken, kan men eenden indelen in twee groepen:
zwemeenden en duikeenden. Tot de zwemeenden of grondeleenden
behoren dus o.a. de wilde eenden.
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Deze vogels zoeken hun
voedsel voornamelijk in
ondiep
water.
Vaak
grondelen ze, waarbij
alleen hun staart en
achterlijf boven water
steken of foerageren ze op
het
land.
Bij
de
zwemeenden staan de
poten tamelijk ver naar voren en de meeste soorten hebben een
helder gekleurd veld op de achterband van de vleugels, ‘spiegel’
genoemd. Bij onze wilde eend is die spiegel in zijn prachtkleed blauw
(Het prachtkleed = het verenkleed dat een soort in de
voortplantingsperiode draagt en dat gewoonlijk kleurrijker is dan het
verenkleed in de rest van het jaar).
Bij de wilde eend is het mannetje (de woerd) kleurrijk met een
glanzend groene kop, een witte halsband, een kastanjebruine borst
en gekrulde zwarte veren aan de staart, een ander opvallend
kenteken is de dubbele vleugelstreep.
De wilde eend komt algemeen voor in Europa en in veel andere
delen van de wereld. Hij vertoont dan ook een groot
aanpassingsvermogen, wat kenmerkend is voor een succesvolle
soort. Dat hij zich gemakkelijk kan handhaven in bijna elke waterige
omgeving met in inbegrip van de door de mens gemaakte grote
vijvers, grachten of sloten, heeft ongetwijfeld tot zijn domesticatie
bijgedragen.
Ook de voedselgewoontes van de wilde eend kenmerken zich door
een grote mate van veelzijdigheid. Door de maaginhoud te
onderzoeken, is men veel te weten gekomen over het menu: het
vertoont een grote verscheidenheid aan voedsel dat zowel van jaar
tot jaar als in verschillende leefmilieus kan variëren. Zaden vormen
de hoofdschotel, meestal van kleine planten, waaronder zegge,
fonteinkruiden, biezen en vele ander waterplanten, maar soms
worden ook veel eikels gegeten.
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De ♀ exemplaren zijn bruin omdat ze aan de oevers nestelen en dus
moeten gecamoufleerd zijn. Het nest van de wilde eend kan men op
allerlei verschillende plaatsen aantreffen, soms ver van het water.
Nesten in knotwilgen en holle bomen zijn gewoon, het gebeurt zelfs
dat het nest gewoon in een bouwwerk gemaakt wordt.
Gemiddeld wordt een wilde eend 15 jaar oud, de oudste bekende
Wilde eend werd 29 jaar!
Bij de krakeend Macera
strepera zien we een witte
spiegel op de vleugel. Bij
het grondelen is de
krakeend van de wilde
eend te onderscheiden
door de eerder oranjegele
dan oranjerode poten. De
beide soorten landen zoals
alle grondeleenden op het water met gestrekte hals, waarbij de
schok met de poten opgevangen wordt (zoals een watervliegtuig).
Alhoewel de krakeend en wilde eend in een aantal opzichten op
elkaar lijken, zijn ze waarschijnlijk niet nauw verwant. Op grond van
het gedrag meent men nu dat krakeend en smient eerder verwant
zijn.
Vergeleken met andere zwemeenden ziet het mannetje van de
krakeenden er onopvallend uit. Toch is het verenkleed van dichtbij
aantrekkelijk getekend, maar op grotere afstand worden de
eenvoudige kleuren teruggebracht tot grijs en bruin.
Het menu bestaat uit verschillende soorten waterplanten (vooral de
sappige delen genieten zijn voorkeur), maar ook dierlijk voedsel is
van belang, vooral in de tijd van het eieren leggen.
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De
smient
Macera
penelope is een wintergast, zijn broedgebied ligt
in Noord-Scandinavië en
Siberië. In het najaar
komen ze naar onze
streken. Het zijn sterk
sociale
vogels:
ze
verzamelen zich op zee of
op een geschikt stuk water
landinwaarts om te rusten.
De mannelijke smienten zijn te herkennen door hun oranjerode kop
met geel voorhoofd. Door zijn korte, dikke snavel en hoge voorhoofd
heeft de smient een heel ander profiel dan de andere zwem- of
grondeleenden. Dit verschil hangt samen met zijn voedselgewoontes.
Het zijn grazers die zelden ploeterend of grondelend voedsel zoeken
en ze hebben dus geen platte, brede snavel nodig om
voedseldeeltjes uit het water te zeven. Het voedstel bestaat onder
meer uit zeegras en groene zeewieren; een menu dat sterk lijkt op
dat van de rotgans. Men ziet ze dan ook geregeld dicht bij elkaar
voedsel zoeken, waarbij de smient waarschijnlijk profiteert van door
rotganzen achtergelaten voedselresten.
De roep van het mannetje is onmiskenbaar, een hoog fluitend
‘uwieuw’, dat jagers lokt omdat smienten van oudsher een geliefde
buit zijn. Zelfs het vrouwtje is aan haar geluid makkelijk te
herkennen: ‘rarr’ het is een merkwaardig snorrend geluid.
Reeds in het wintergebied (dus bij ons) worden de paartjes gevormd.
Smienten baltsen betrekkelijk weinig en zijn meestal monogaam.
De pijlstaart Anas acuta is een grote (♂ ± 65 cm) en een slanke,
sierlijke eend, met een lange, tamelijk smalle snavel. De mannetjes
hebben verlengde staartveren, waardoor ze nog slanker lijken. Door
deze staartveren maar ook door de donkerbruine kop is het
mannetje goed herkenbaar. Verder zijn de halsstreep en de witte
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borst, samen met de grote roomwitte en zwarte blokken aan de
achterzijde goede kenmerken. Het vrouwtje is veel minder opvallend
en lijkt op het vrouwtje van de wilde eend. De kop is echter
donkerder en de snavel is zwart, en ook de staartveren zijn langer.
Vanaf de zomer tot in het
najaar heeft het mannetje
in
plaats
van
het
prachtkleed een bruin
gevlekt eclipskleed dat er
net zo uit ziet als het
verenkleed
van
het
vrouwtje. (Eclipskleed =
onopvallend kleed in de
nazomer bij mannetjeseenden dat veel lijkt op dat van de ♀ eenden
en jonge vogels)
In onze streken broeden jaarlijks hoogstens enkele tientallen paartjes
pijlstaarten, de meeste vogels broeden in de taiga- en toendragebieden van Noord-Europa en Rusland. Pijlstaarten uit die gebieden
overwinteren echter voor een gedeelte bij ons, of trekken verder
naar Zuid-Europa of Afrika.
De vogels zoeken zoveel mogelijk ’s nachts naar voedsel en
foerageren al grondelend. Het menu bestaat uit, vruchten, wortels
en bladeren van zoetwaterplanten of zeegras. Afhankelijk van zijn
leefgebied eet hij zelfs graan, rijst en eikels. Dierlijke bestanddelen
van het menu zijn insecten, weekdieren, visjes en kikkervisjes.
Pijlstaarten nesten graag bij elkaar in de buurt en vormen soms
kleine kolonies op eilandjes in meren.
De wintertaling Anas crecca is ons kleinste eendje (± 35cm)
waarbij het mannetje veel opvallender gekleurd is dan het
vrouwtje. In de vlucht is het mannetje onder andere te herkennen
aan een groen met zwart en wit omrand gedeelte op de vleugel.
Hierdoor, maar vooral ook door de roodbruine kop met een groene
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oogvlek die is afgezet met een roomkleurige lijn, is het mannetje
onmiskenbaar.
Het vrouwtje is lichtbruin van kleur met een donker schubpatroon op
de rug en de flanken en is gemakkelijk te verwarren met de
vrouwtjes van enkele andere eenden.
De wintertaling behoort tot de zwem- of grondeleenden.
Slechts enkele duizenden
wintertalingen broeden in
onze streken, maar in de
winter wordt de populatie
aangevuld met grote
aantallen vogels uit het
noorden van Europa. Ze
overwinteren vooral in
grote groepen langs kust,
maar laten zich ook
geregeld in het binnenland zien, bijvoorbeeld hier op het
Stappersven, waar hun voedsel dan bestaat uit o.a. vruchten van
waterbiezen, kruipende boterbloemen en muggenlarven.
Wintertalingen voeren een ingewikkelde balts uit die op het water
plaatsvindt: een groepje mannetjes zwemt om een vrouwtje heen en
spatten naar haar, waarna ze in pronkhouding de groene spiegel en
kenmerkende koptekening laten zien. Ongeveer een maand na het
broeden ondergaat het mannetje een radicale verandering van
uiterlijk; hij krijgt zijn zogenaamde eclipskleed en hierin ziet hij er een
stuk minder spectaculair uit!
De vlucht van de wintertaling kenmerkt zich door een snelle
vleugelslag en plotselinge wendingen. Als men twee of meer troepen
kleine eendjes als één man ziet keren, zijn het waarschijnlijk
Wintertalingen. Deze vogels kunnen nagenoeg loodrecht opstijgen
en kunnen enorm versnellen, het zijn echte turbo-straaljagers. 😉
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De eisen die de kuifeend Aythya fuligula aan zijn leefmilieu stelt,
lijken erg op die van de tafeleend Aythya ferina. Het zijn beiden
duikeenden en hoofdzakelijk wintergasten, hoewel ze heel het jaar
door aanwezig kunnen zijn.
Er is echter een basisregel in de ecologie die zegt dat twee soorten
met identieke behoeften niet samen kunnen voorkomen, zodat het
geen verwondering zal wekken dat de menu’s van beide eenden
soorten aanzienlijke verschillen vertonen.
De kuifeend neemt op zijn duikpartijen naar de modderige bodem
van het ven veel meer dierlijk materiaal tot zich: gewoonlijk
insectenlarven, week en schaaldieren, relatief weinig waterplanten
met hun zaden.
Ook de nestelgewoonten verschillen van die van de tafeleend.
Kuifeenden plaatsen hun nesten op drogere, door graspollen
beschutte plaatsen. Het meer blootgesteld zijn aan gevaar
compenseren ze door op kleine eilandjes te nestelen (op het
Stappersven voorradig!), wat een doeltreffend middel is om
bepaalde grondpredatoren te weren.
Tafeleenden zijn veel schuwer en geven er de voorkeur aan tussen
een dichte begroeiing van riet en biezen te broeden. Hun voedsel
bestaat vooral uit kranswier, maar ook verschillende zaden en ook
wel wat dierlijk voedsel.
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Brilduikers
Bucephala
clangula zijn, of ze nu
vliegen of zwemmen,
makkelijk te herkennen.
Bij het vliegen maken ze
een eigenaardig, fluitend
geluid dat hen direct
onderscheidt van andere
eenden. Op het water is
de karakteristieke vorm
van de kop met het hoge voorhoofd en de korte snavel goed
zichtbaar.
Brilduikers duiken diep en vinden het grootste deel van hun dierlijk
voedsel door op de bodem van meren en riviermonden stenen om te
keren. Hiervoor is een korte, stevige snavel geschikter dan een lange.
Het hoge voorhoofd staat luchtruimte in het schedeldak toe. Dat is
een ongewoon kenmerk omdat de meeste duikeenden een
compacter schedelbouw hebben dan zwemeenden, wat het
drijfvermogen vermindert. Misschien dat de ‘luchtkamers’ in de
schedel van de brilduiker het mogelijk maken dat de vogel
langduriger onder water kan blijven.
Bosrijke streken in Scandinavië met veel water vormen meestal het
broedgebied (het zijn bij ons voornamelijk wintergasten).
Voorwaarde is de aanwezigheid van bomen omdat ze meestal in
boomholten nestelen. Binnenin voorziet een mengsel van
houtschilfers en dons een bedje voor de 15 eieren die na 26 tot 30
dagen uitkomen. De jongen blijven 24 uur in het nest om op te
drogen en worden door het vrouwtje naar de grond geroepen. Ze
vallen uit nest waarbij het kleine formaat en het dikke donskleed ze
tegen letsel beschermt, na 8 tot 9 weken zijn ze vliegklaar.
Hetzelfde ‘bomenverhaal’ verhaal hoorde ik in het Rivierenhof van
parkwachter Bart Moons over de nijlgans Alopochen aegyptiacus. De
nijlgans kwam vroeger hoogst zelden voor, maar is nu vrij algemeen
verspreid. Ook zij broeden in bomen! In het Rivierenhof hebben ze
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dan ook dikwijls de
verbijsterde kauwen als
nestconcurrent in de
holten van dode bomen.
De jongen van de nijlgans
vallen, als ze groter
worden, uit het nest… ze
zijn er even versuft van
maar komen gelukkig vlug
bij … voor de stadmensen
uit het Rivierenhof moet het wel een raar zicht zijn, wanneer zulk
relatief groot vogeljong uit een boom valt!
De Slobeend Spatula
clypeata verschilt van alle
andere eenden door de
grote
spatelvormige
snavel. Deze ongewone
snavelvorm
is
een
aanpassing
aan
de
gespecialiseerde wijze van
foerageren. Op de snavelranden
zitten
fijne
uitsteeksels die een zeef vormen. Hiermee worden kleine
voedseldeeltjes uit het water gefilterd. Dit doet hij door met de tong
water in en uit de snavel te pompen. Een dergelijk, maar minder
volmaakt zeefapparaat treft men overigens bij alle eenden aan.
Een ander, direct in het oog springend kenmerk van zowel mannetje
als vrouwtje slobeend zijn de blauwgekleurde voorvleugels. De kop
van het mannetje is glanzend groen en de flanken en de buik zijn
kastanjebruin. Het vrouwtje daarentegen is onopvallend bruin
gekleurd.

De Korhaan nr. 2 / april 2019

Pagina 34

Bij op het water liggende vogels is de vrijwel steeds omlaag gericht
snavel het duidelijkste kenmerk, want de vogels liggen erg laag op
het water.
De vlucht ‘lijkt’ moeizaam door de tamelijk ver naar achter
geplaatste vleugels. Het effect wordt nog vergroot door de grote
snavel en de dunne hals.
Grote groepen slobeenden zoeken vaak dicht bij elkaar voedsel, het
is een wijdverspreide soort. Ze bouwen het nest tussen de dichte
begroeiing op de oevers, vaak op een eilandje. In de winter trekt een
gedeelte van de populatie die broedt in deze streken, naar het
zuiden.
De bergeend Tadorna
tadorna
staat
in
systematisch
opzicht
tussen de ganzen en de
eenden in. Hij verschilt in
veel opzichten van andere
Europese
eenden
en
ganzen. Zo is zijn vlucht
langzamer
dan
van
typische eenden, maar de vleugelslag is sneller dan bij ganzen.
Bergeenden vliegen in V-formatie of in een schuine lijn.
De bergeend is met zijn ± 61 cm een stukje groter dan een wilde
eend. Mannetjes hebben een knobbel op de snavelbasis. Voor het
overige lijken beide seksen op elkaar in een opvallende tekening van
donkergroen, zwart, kastanjebruin en wit. De kastanjebruine band
en de karakteristieke rugtekening geven de bergeend zijn typisch
uiterlijk.
Bergeenden zijn vroeger altijd kustvogels geweest, maar sinds de
jaren vijftig is daar, evenals bij de scholeksters, verandering in
gekomen. Geleidelijk hebben ze zich ook meer landinwaarts
gevestigd.
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Weekdieren vormen de hoofdschotel van hun menu, welke ze ook
duikend bemachtigen.
Het minst kustgebonden zijn ze in de periode als de broedplaatsen in
de maanden april-mei worden opgezocht. Ze broeden in holen van
konijnen, ongebruikte afvoerbuizen, onder hooibergen maar ook in
dicht struikgewas.
Van eind april tot in begin augustus kan men kleine jongen
aantreffen. Omdat ze in het binnenland vaak ver afgelegen van water
hun nest hebben, moeten de jongen door beide ouders vaak over
grote afstanden al wandelend naar gunstig voedselrijk water worden
gebracht. Daarbij komen ze vaak vervelende hindernissen tegen,
zoals drukke verkeerswegen, hekwerken of dichte bossen. Evenals bij
ganzen begeleidt zowel het wijfje als het mannetje de jongen, terwijl
wij bij eendachtigen zien dat alleen de wijfjes de zorg voor de jongen
op zich nemen.
In de maanden juni en juli trekken ze weer naar de kust waar ze zich
verzamelen. De volwassen dieren vertrekken vandaar in grote getale
om te gaan ruien in de Duitse Bocht tussen de mondingen van Wezer
en Elbe, waar soms wel 100.000 vogels zijn geteld. Soms wordt de
zorg voor de jongen dan door de wegtrekkende ouders overgelaten
aan een aantal volwassen vogels (tantes).
Gedurende niet al te strenge winters overwinteren vele bergeenden
in onze streken en wanneer ze toch wegtrekken, worden ze
tegelijkertijd aangevuld met exemplaren uit het noorden, zodat het
gehele jaar door bergeenden te zien zijn.
Als je 'ploep' hoort in het water en je ziet een kogelrond vogeltje als
een ondergeduwde kurk uit het oppervlak naar boven schieten, dan
is dat een dodaars Tachybaptus ruficollis.
De dodaars is een tamelijk kleine vogel, niet veel groter dan een
merel. De dodaars heeft ook geen parmantige kuif, geen fraaie kraag
en geen stoere bakkebaarden zoals zijn neef de fuut. Nee, de
dodaars werd niet zo gul bedeeld, het is een eenvoudig beestje,
roodbruin in de zomer, grijsbruin in de winter.
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Tussen
mannetje
en
vrouwtje zie je geen
verschil.
Ook
hun
stemgeluid is hetzelfde.
Het
is
een
hoogst
merkwaardig
soort
gehinnik, een soort triller
die wat betreft toonhoogte en snelheid nu
eens aanzwelt, dan weer
afneemt. Graag geven ze het tweestemmig ten beste, vooral
gedurende de baltstijd. Forse duetten worden er dan ten gehore
gebracht, waarbij de twee verliefden tegenover elkaar in het water
liggen en de heer de dame zo nu en dan een sliertje waterplant
aanbiedt. Heel netjes. De tweezang moet als vervanging dienen van
het opzienbarende baltsgedrag dat andere fuutachtigen erop na
houden.
Ze hebben meer van dergelijke aparte gewoonten. Zo laten ze zich bij
onraad zo ver onder water zakken dat alleen het snavelpuntje nog
boven het oppervlak uitsteekt. Als de periscoop van een duikboot.
Aan zijn pittige, levendige gezichtsuitdrukking kan je dan heel goed
zien dat het een altijd vrolijke en alerte vogel is.
Zwemmen, dat is zijn lust en zijn leven! In het water voelt de dodaars
zich het best, hij houdt niet zozeer van lopen of vliegen. Het maakt
hem niet zo veel uit wat voor water: zoetwaterplassen, moerassen,
vennen, beken, sloten en vaarten. Maar echt favoriet zijn de plekjes
waar het ondiep is en dichtbegroeid. Daar grabbelt hij, al duikend,
zijn kostje bijeen: visjes, slakjes, schaaldiertjes, kreeftachtige,
waterinsecten en zo nu en dan een hapje plantaardig spul.
Veren lust hij ook graag. Zijn eigen veren. Dat heeft hij gemeen met
de rest van de futenfamilie. Met smaak worden de eigen veren
verorberd of aan de jongen gevoerd. Men weet niet precies waarom.
Er wordt wel geopperd dat de veren dienen als bekleding van de
maagwand, zodat deze enigszins beschermd is tegen scherpe graten,
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fragmenten van slakkenhuisjes en dergelijk puntig spul. Maar het kan
ook te maken hebben met de recycling van belangrijke vitaminen en
mineralen.
Waarvan we wel het fijne weten is de geraffineerde nestbouw. Het
nest is een eilandje van rottend plantenmateriaal. Het schijnt lukraak
rond te dobberen, maar het is wel degelijk stevig vastgemaakt aan de
plant of de tak waaromheen het werd gebouwd en die dienst doet
als anker. De rottende planten geven warmte af en dat helpt bij het
broedproces. Bovendien kleurt het wegsijpelende bruingroene sap
de oorspronkelijk witte eieren zodanig, dat ze niet van de omgeving
te onderscheiden zijn.
Slim, maar niet gewiekst genoeg voor alle hongerige nestrovers.
Reigers, kiekendieven en meeuwen laten zich niet zo gemakkelijk
beetnemen. Ze houden danig huis onder de eieren en jongen, ook al
worden deze bij gevaar vlug onder het nestmateriaal verstopt.
De jonge dodaarsje zelf begeven zich al een paar uurtjes nadat ze uit
het ei zijn gekomen te water om te gaan zwemmen. Daarbij wordt
nogal gesparteld, want een jonge dodaars zwemt meer als een kikker
dan als een heuse zwemvogel. Dat ontgaat de predatoren natuurlijk
niet.
De volwassen vogels blijven echter met de moed der wanhoop
zorgen voor nageslacht. Drie broedsels per jaar, telkens bestaande
uit een stuk of vijf eieren, zijn heel normaal. Er mogen dus per gezin
dertien jongen sneuvelen, wil de soort op peil blijven.
In onze streken in de dodaars meestal een standvogel. Ze komen
voor in heel Europa met uitzondering van Scandinavië, in heel
zuidelijk Afrika en in Zuid- en Zuidoost-Azië.
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We
konden
die
Paaszondag de luide roep
van de wulp Numenius
arquata al op grote
afstand horen. Echt gezien
hebben we hem niet,
hoewel hij een statige
verschijning is. Door zijn
formaat,
zijn
lange
vleugels
en
omlaag
gebogen snavel onderscheidt hij zich van alle andere soorten,
behalve de regenwulp.
Lange tijd is het aantal broedende wulpen in het Grenspark vrij
stabiel gebleven. Ze waren verspreid over heel het gebied, met grote
getallen op het Stappersven. De laatste jaren gaat het heel wat
minder. Of dat te wijten aan klimaatwijzigingen, problemen in de
overwinteringsgebieden en tijdens de trek, of aan een geringer
voortplantingssucces de jaren voordien, is niet duidelijk. Wulpen tref
je ’s winters en tijdens de trek ook aan langs de kust en in de slikken
en schorrengebieden langs de gehele Europese kust en in Oost- en
Zuid-Afrika. Broeden doet de vogel echter alleen in heidevelden en
duinen, en daar zijn de overgebleven heideterreinen hier in onze
streek, de geschikte habitat.
Wulpen eten schelp- en schaaldieren, insecten, wormen, vis en
kikkers, en ook enkele bessen en zaden, al naargelang het jaargetijde
en de plaats. Ze pikken het voedsel van de bodem of van de
wateroppervlakte. Een andere methode is dat ze met hun lange
kromme snavel, welke is voorzien van een gevoelige punt, naar
kleine bodemdieren wroeten. Diertjes die met de punt van de snavel
worden opgepakt, worden door een ruk in de mondopening
geworpen.
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De opvallendste vogels van de vennen en zelfs van heel de heide, zijn
tegenwoordig zeker de Canadese ganzen Branta canadensis. De
Canadese gans is de grootste gans, (± 90 cm). Hij is makkelijk van
onderaf te herkennen aan de zwarte hals, de witte kopvlek, de bleke
buik en de donkere vleugels, ook de witte band op de staart is
opvallend. Mannetjes en vrouwtjes verschillen niet in vorm en kleur.
De grote Canadese gans komt oorspronkelijk uit het noorden van de
Verenigde Staten en Canada, maar heeft zich de laatste decennia
met name door uitzettingen in toenemende mate in Europa
gevestigd. Deze verwilderde ganzensoort wordt sinds het begin van
de jaren zeventig waargenomen in het reservaat. Ze vestigden zich
in de heide na hun ontsnapping uit een verzameling te Essen
(Hemelrijk!). In 1973 is er een eerste broedgeval, pas in 1978 volgt
het tweede. Vanaf de jaren 80 zijn de aantallen flink toegenomen,
niet alleen in Kalmthout, maar ook elders in Vlaanderen. Ook een
groot gedeelte van de Scandinavische vogels overwintert hier, zodat
de vogel steeds vaker gezien wordt.
Een deel van de dieren blijven heel het jaar door in de heide of in de
directe omgeving ervan. De Canadese gans broedt in het reservaat
tussen de verschillende vennen en depressies in de natte heide.
Tussen de hoge pijpenstrootjesbulten vallen de vogels niet op.
Het grootste deel van de populatie broedt niet maar zwerven, luid
schetterend in grote groepen rond over de heide, de vennen en de
naburige weilanden.
Na het broedseizoen, zo vanaf juli, verzamelen ze zich in grote
groepen om te ruien. Op het Stappersven en de andere grotere
vennen in het reservaat kan je dan soms groepen zien van rond de
300 dieren! Tientallen vierkante meter zien er dan wit van de
pluimen en de uitwerpselen.
De Canadese gans is een dier dat al voor heel wat discussie heeft
gezorgd onder de natuurbeschermers en de beheerders. Deze gans is
minder populair bij vele natuurliefhebbers omdat ze uiterst agressief
te werk gaat en haar concurrenten letterlijk verdrinkt. Toch moet je
bewondering hebben voor de taaiheid van deze vogel, die nog steeds
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in aantal toeneemt ondanks de vele methoden, zoals het schudden
van de eieren om hun aantal in te dijken.
Ik hoop dat jullie genoten hebt van dit verslag. De vogelcursus loopt
verder, misschien vind ik nog wel inspiratie in het opzoeken van oud
materiaal dat ik met plezier voor jullie in een nieuwer jasje steek.
Tot volgende keer,
Carine
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Planten op en rond de Heide
Op onze heide groeit er een plantje
“Beenbreek” genaamd. Het heeft een
smal lang blad met op de steel veel
warmgele bloemetjes.
In vorige eeuwen trokken de herders
met hun schapen over de uitgestrekte
heidevlakten. Beenbreek wordt tot
tegen de bodem afgegraasd; het is
immers sappig groen in tegenstelling
tot de verschillende taaie grassen of
de twijgen van struikheide of die van
jonge boompjes. Beenbreek groeit
ook wel eens op vochtige plaatsen,
waar grijs zand opgespit werd, om
gewassen te worden tot wit zand. In
deze ondiepe kuil struikelde wel eens een schaap, viel en brak een
poot. De mensen van toen wezen dan dat mooie plantje als schuldige
aan. Vandaar de toepasselijke naam Beenbreek.
De werkelijke oorzaak lag in het feit, dat toen alle runderen, schapen
en geiten een vorm van tuberculose hadden, die voor de mens
onschadelijk was. Pas na 1960 was alle vee TBC-vrij.
Ook in het najaar is Beenbreek een prachtig plantje: dan staan aan de
stelen zaaddozen in een warme oranje kleur. In onze heide is dit
echter niet waar te nemen, daar het plantje in de bloeitijd (maand
juni) volledig opgepeuzeld wordt en wees gerust … tot nog toe werd
er geen enkel schaap met een gebroken poot gevonden.
Beenbreek is een kenplant van Maritieme heide. Dit duidt op de
invloed van de warme, vochtige Golfstroom.
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Een andere kenplant is de Gaspeldoorn. Deze is in onze contreien
bijna verdwenen. Voor de jaren ‘70 van de vorige eeuw groeide deze
struik langsheen de Huybergsebaan, vanaf de Velodreef in de richting
van het PIDPA-station, over een lengte van ±100meter en wel 5
meter breed. En zoals gezegd: de stengels dragen doornen.
In het vroege voorjaar stonden deze struiken vol met gele bloemen;
dat was een schitterend zicht!!!
Na de jaren ‘70 werd rond “de Maatjes” een nieuw waterwingebied
aangelegd. Al het opgepompte water werd via een nieuwe leiding
naar het zuiveringsstation aan de Huybergsebaan gevoerd. De
weelderige Gaspeldoornbegroeiing ging voor de bijl. Weer een
specifieke brok natuur om zeep. Ik geloof niet, dat er in de omgeving
nog één struikje Gaspeldoorn te vinden is. Op de Withoefse Heide
stonden er hier en daar nog van die struikjes, maar zogenaamde
natuurminnaars hebben ze uitgestoken, om ze in hun eigen tuin te
planten.
Toen de wijk Dennendael verkaveld werd, stond er hier en daar in de
nog niet bebouwde straten een klein struikje Gaspeldoorn, maar ook
die moesten wijken voor verharding of grasbermen.
Ook op de hoek van de Brasschaatsesteenweg en de Bredabaan,
vlakbij de verkeerslichten, groeide er een pracht van een struik; tot
er op een dag door de ene of andere kabelmaatschappij een grijze,
kleurloze schakelkast geplaatst werd en dit precies op de plek, waar
de Gaspeldoorn stond te pronken. Waarom toch niet 5 meter verder.
Hier eindig ik met mijn klaaglied over verloren gegane natuur; tot het
volgende verhaal…
Louis Verpraet
n.v.d.r.
Langs de Huybergsebaan kan men nog steeds één bloeiende plant Gaspeldoorn
aantreffen. In de verkavelingswijk De Greef bloeien nog enkele struiken langs de
spoorweg. Hier en daar vind je nog een Gaspeldoorn in een Essense wegberm.
Maar de massale groeiplaatsen zijn jammer genoeg verdwenen.
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Krachtig “Klimaatbeleid” kan niet zonder sterk
“Natuurbeleid”
Tienduizenden betogers op de klimaatmarsen. Onze hoofdstad, wekelijks
overspoeld door scholieren en studenten die pleiten voor meer klimaatactie.
Het gebrekkige klimaatbeleid beheerst meer dan ooit het maatschappelijk
en politiek debat dat voorafgaat aan de verkiezingen. En dat is een goede
zaak, want de tijd dringt. Het krachtigste en tegelijk goedkoopste antwoord
op de klimaatuitdaging, is inzetten op meer natuur.

Als het gaat over het klimaatvraagstuk, dan wordt de focus vaak
verengd tot energie. Voor een deel terecht, natuurlijk: we kunnen
niet evolueren naar een koolstofarme samenleving als we niet volop
inzetten op zonnepanelen, windmolens en betere opslagsystemen.
En we zullen ook technologisch innovatieve paden moeten
verkennen. Maar het klimaatprobleem kent een remedie die zo
evident is dat ze wel eens uit het oog verloren wordt: de natuur.
Natuur is het krachtigste en tegelijk het goedkoopste wapen tegen
de klimaatverandering. Denk aan koolstofcaptatie. Onze natuur
absorbeert wereldwijd momenteel ongeveer de helft van de door de
mens veroorzaakte broeikasgassen. Maar het kan nog beter. Een
studie in Proceedings of the National Academy of Sciences berekende
dat we door natuurontwikkeling de uitstoot van broeikasgassen in
2030 met 11,3 miljard ton per jaar kunnen verminderen. Ter
vergelijking: het zou zijn alsof we nu wereldwijd stoppen met het
verbranden van alle olie.
Naast het vermogen om broeikasgassen uit de lucht te halen, kan
natuur onze maatschappij ook beter beschermen tegen de negatieve
effecten van klimaatverandering, die we nu al ondervinden. Zo
fungeren valleigebieden als klimaatbuffer. Ze vangen water op in
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tijden van extreme neerslag en staan het weer af in periodes van
grote droogte. Slikken, schorren en duinen groeien mee met de
zeespiegelstijging en beschermen zo de kustbewoners tegen de
stijgende zeespiegel. En bossen in heuvelachtige streken zijn cruciaal
om erosie en modderstromen te vermijden.
In onze steden en dorpskommen zorgen water en groen voor een
natuurlijke airco. En buiten de steden zorgen robuuste
natuurgebieden en kronkelende rivieren ervoor dat het water de
kans krijgt om in de bodem te sijpelen zodat grondwaterreservoirs
worden aangevuld.
Werken mét in plaats van tegen de natuur blijkt vaak beter en
goedkoper dan het bouwen van grote, artificiële infrastructuurwerken. Ze leveren daarnaast heel wat extra voordelen op. Zo
beschermen de overstromingsgebieden van het Sigmaplan ons niet
alleen tegen overstromingen, maar vormen ze ook een rustplaats
voor trekvogels. En daar bovenop is het er nog eens aangenaam
fietsen of wandelen.
Natuur zal de motor zijn voor een krachtig klimaatbeleid. Daarom
lanceert Natuurpunt naar aanleiding van de verkiezingen in mei 5
natuurlijke oplossingen:
1. Leg klimaatbuffers aan in het buitengebied. Herstel de
zogenoemde wetlands in Vlaanderen en voer het
Sigmaproject uit.
2. Maak ons landbouwlandschap opnieuw veerkrachtig, met
groene linten langs houtkanten, heggen en waterlopen.
3. Geef een infiltratiebonus voor burgers in steden en dorpen
die ontharden. Er moet meer water in de grond kunnen
dringen. Maak de betonstop concreet.
4. Zorg dat duinen weer de ruimte krijgen om hun rol te spelen
als natuurlijke kustbescherming.
5. Vergroot natuurgebieden en ontsnipper. Creëer meer en
grotere natuur. Verbind de snippers natuur tot een robuust
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geheel. Dat is goed voor de biodiversiteit, en tegelijk voor de
klimaatbestendigheid van ons landschap.
Op 26 mei 2019 trekken we naar de stembus voor zowel Vlaamse,
Federale als Europese verkiezingen. Elk van deze beleidsniveaus is
belangrijk voor meer natuur. Hierboven leggen we de focus op het
Vlaams beleidsniveau. Maar de bescherming van de natuurwaarden
in de Noordzee bvb. is federale bevoegdheid. En Europa heeft een
sterk sturende rol door de overkoepelende wetgeving. Daarom
schreef Natuurpunt, naast een Vlaams memorandum, ook
voorstellen voor een beter federaal en Europees natuur- en
milieubeleid. Zie www.natuurpunt.be/verkiezingen
Het loont de moeite om in de verschillende partijprogramma’s op
zoek te gaan naar de meerwaarde voor natuur en klimaat, zodat je
een stem voor meer natuur kan uitbrengen in mei. Waarom dat zo
belangrijk is? In mei worden de bakens gezet, niet alleen voor een
ambitieus klimaat- en natuurbeleid, ook voor een leefbare toekomst.

Wat stelt Natuurpunt voor?
Oplossing 1: een daadkrachtige betonstop
Natuur is een deel van de oplossing in het klimaatvraagstuk. Maar
onze natuur heeft meer ruimte nodig om zijn werk te kunnen doen:
onze lucht zuiveren, ons water zuiveren, koolstof op te slaan uit de
atmosfeer, enz. Maar Vlaanderen is de meest verharde en
versnipperde regio in Europa. En de inname van open ruimte blijft
maar doorgaan: meer dan 6 hectare per dag.
De oplossing ligt in een betonstop, zoals de Vlaamse regering in 2016
beloofde. Meer info hierover is te vinden op www.natuurpunt.be.
frederik.mollen@natuurpunt.be
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Oplossing 2: investeer in wetlands, onze natuurlijke schokdempers
Overstromingen, droogte en modderstromen zijn voorbeelden van
extreme weersomstandigheden die volgens de recentste
klimaatmodellen alsmaar zullen toenemen. Gelukkig kunnen we
beroep doen op natuurlijk oplossingen zoals wetlands om ons te
beschermen tegen deze gevaren. Moerassen, slikken en schorren,
(broek)bossen en natte graslanden: ze gedragen zich allen als echte
schokdempers. Deze klimaatbuffers vangen water op en houden zolang nodig - het water vast. In natte periodes verlaagt dit de pieken
op bekken, rivieren en beken. Deze waterrijke gebieden hebben
daarnaast een groot potentieel als koolstofsink.
Vlaanderen verloor echter 75% van zijn wetlands in de afgelopen 5060 jaar. Een derde hiervan, zo’n 49.000 hectare, ligt in een groene
bestemming, Natura2000-gebied of Ramsargebied.
Als we deze wetlands herstellen, dat is opnieuw onder water zetten
en de ruimte geven, zijn we niet alleen beter beschermd tegen
extreme weersomstandigheden maar bereiken we meteen een groot
deel van de Europese natuurdoelen en de doelen van de
kaderrichtlijn water.
robin.verachtert@natuurpunt.be
Oplossing 3: ga voor een krachtdadig Sigmaplan, en vertaal dit naar
andere rivieren
Natuur zal, naast technologie, een cruciale rol spelen in de strijd
tegen de klimaatverandering. Zowel om een verdere opwarming te
vermijden, als om ons aan te passen aan de gevolgen ervan. Nooit
eerder klonk de roep om een krachtig klimaatbeleid luider. En toch
stelt de Vlaamse Waterweg voor om net nu te beknibbelen op het
budget van het Sigmaplan, het instrument dat miljoenen Vlamingen
moet behoeden voor overstromingen als gevolg van een
veranderend klimaat. De Vlaamse Regering moet vermijden dat dat
gebeurt, en het project uitbreiden naar andere valleien.
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Meer info op: https://www.natuurpunt.be/nieuws/vlaamsewaterweg-wil-knippen-grootste-klimaatproject-van-vlaanderen
peter.symens@natuurpunt.be
Oplossing 4: Natuurinclusieve landbouw
De intensivering van onze landbouw heeft zijn stempel gedrukt op
het buitengebied. Het groter maken van percelen ging ten koste van
kleine landschapselementen, in valleien ging de ploeg in menig
grasland en steeds meer akkerbodems raken uitgeput. In een
buitengebied dat zijn natuurlijk immuunsysteem verliest,
laten klimaatgrillen zich steeds harder voelen. In de eerste plaats de
landbouwsector, maar ook biodiversiteit deelt daarbij in de klappen.
Die is nochtans ook belangrijk voor onze voedselproductie – denk
maar aan de rol van wilde bijen als bestuivers en van het
bodemleven voor gewassen.
Voor Natuurpunt ligt de oplossing voor de hand: breng met hagen en
houtkanten, kruidenrijke linten en natuurlijke oevers terug
veerkracht in ons platteland. Hoe dat kan? Met hulp van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kan inkomenssteun aan
landbouwers gebruikt worden voor het leveren van zulke
'blauwgroene diensten' en kan extensief boeren op grasland terug
aantrekkelijk worden gemaakt. Met het investeren in dergelijke
klimaatbuffers worden publieke middelen duurzaam besteed voor
boer, burger én omgeving.
freek.verdonckt@natuurpunt.be
Oplossing 5: een mobiliteitsplan voor plant en dier
Biodiversiteit is het fundament van onze maatschappij. De stabiliteit
van onze economie en maatschappij hangt af van de natuur en de
diensten die ze ons gratis levert. Grote stabiele natuurgebieden,
onderling verbonden door groenblauwe wegen. Wegen die het
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platteland, onze steden en dorpen doorkruisen. Het is onontbeerlijk
voor onze natuur.
Door de klimaatverandering wordt dit groenblauwe netwerk des te
acuter aangezien leefgebieden opschuiven en soorten
uitwijkmogelijkheden moeten hebben. Maar ook voor de mens biedt
dit netwerk tal van voordelen: verkoeling, buffering, recreatieve
mogelijkheden en voordelen voor de gezondheid.
Stoppen met open ruimte aansnijden is niet voldoende: we moeten
terug ontsnipperen, terug grote, groene longen creëren en een
groene dooradering van ons landschap. We hebben een
meerjarenplan ontsnippering nodig.
anke.geeraerts@natuurpunt.be
Oplossing 6: duinen in plaats van dijken
Aan de kust vormt de zeespiegelstijging een reusachtige uitdaging.
De letterlijk gebetonneerde kustlijn heeft geen veerkracht meer om
de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Hoge muren
bouwen zou een optie kunnen zijn, maar dat kost veel geld, zowel
voor de bouw als het onderhoud na storm. En wie wil er op een hoge
muur kijken als je naar zee gaat? Niemand toch.
Natuurlijke stranden met duinen groeien mee met de
zeespiegelstijging. Ze zorgen ervoor dat de natuurlijke veerkracht van
onze kust terug hersteld wordt. Onze kust zal er anders uitzien met
heuvelachtige en spaarzaam begroeide stranden en brede
duingordels met duinvalleien tussen in. De natuurlijke dynamiek die
ontstaat beschermt ons, is landschappelijk mooier én is
zelfregulerend. Deze klimaatbuffer kan vanaf morgen gerealiseerd
worden, er is immers geen tijd meer te verliezen.
Lees hier op https://www.natuurpunt.be/nieuws/opnieuw-hogezandkliffen-tijd-om-kustverdediging-te-herdenken
20190109?utm_medium=email&utm_campaign=Beleidflits%20597
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waarom het tijd is voor een natuurlijke, dynamische kustlijn die ons
beter zal beschermen tegen stormen én die ook ruimte zal geven aan
zeehonden en broedende sternen.
krien.hansen@natuurpunt.be
Oplossing 7: meer water in de grond - de infiltratiebonus
We hebben te weinig water in de grond voor ons drinkwater. De
reden: onze schabouwelijke ruimtelijke ordening. Doordat er zoveel
en zo verspreid gebouwd is, is er te weinig ruimte om het regenwater
op te slaan in de ondergrond. Meer open ruimte behouden door een
betonstop is belangrijk (zie eerder). Maar burgers en bedrijven
maatregelen laten nemen om in hun tuinen en bedrijfsterreinen
water te laten infiltreren i.p.v. afstromen is een deel van de
oplossing.
De Vlaamse regering kan dit stimuleren door de waterfactuur
transparant te maken door de kosten voor de afvoer (en zuivering)
van regenwater apart te vermelden. Maar nog belangrijker: ze kan de
mogelijkheid bieden aan burgers en bedrijven om aan die kost te
ontsnappen door zelf het hemelwaterprobleem lokaal op te lossen.
Een infiltratiebonus dus, die goede klimaatadaptieve maatregelen
financieel beloont.
robin.verachtert@natuurpunt.be
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Citaat
"Op basis van de feiten kunnen we als wetenschappers
enkel besluiten:
de actievoerders hebben groot gelijk."
In een open brief van 3455 wetenschappers (te vinden op
https://uahost.uantwerpen.be/s4climate/index.php/2019/01/30/ver
scherp-de-klimaatambities/) worden enkele klimaatfeiten netjes
opgesomd die steun geven aan de jongeren en ouderen die nu
opkomen voor meer klimaatactie. Het is een duidelijke reactie op
politici en critici die de jongeren in een bepaalde hoek willen duwen.
Natuurpunt
Beleids.flits van januari 2019
n.v.d.r.
Boven aangehaalde maatregelen zijn uiteraard enkel te realiseren als de politici
hier hun schouders onder zetten. Als individueel Natuurpunt-lid kan je hieraan
weinig doen. Lid blijven van onze vereniging om het draagvlak groot te houden (en
desnoods te vergroten) blijft echter de boodschap.
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Een tijd van komen, maar ook van gaan …
Het was in oktober 2007 dat we op de hoogte gesteld werden van
het overlijden van mevrouw Carlier en we de eerste stappen gezet
hebben voor het verwerven van het Stappersven. De onderhandelingen tot het verwerven door huur en beheer of aankoop
heeft dan nog twee jaar geduurd. Het was op 12 augustus 2009 dat
we een persbericht ontvingen van Natuurpunt Mechelen dat de
aankoop eraan zat te komen. Op 22 september 2009 hebben we dan
de eerste stappen gezet om het beheerteam van het Stappersven op
te richten. De aankoop was toen nog niet gebeurd, maar zat wel al
in de pijplijn. Vanuit de schoot van het bestuur van Natuurpunt
Noorderkempen waren René Peeters en Igor Vandamme de pioniers,
de eersten dus, die de koppen bijeenstaken. Kort daarna hadden we
het beheerteam aangevuld met de eerste geïnteresseerden en
konden we beginnen vergaderen, beheren, plannen maken … en
werden René Peeters en ikzelf als conservators aangesteld.
Ondertussen zijn we bijna tien jaar verder en hebben we met o.a. de
grote brand en het Life Helvex project veel meegemaakt en werden
grote stukken heide hersteld. De rol die het beheerteam gespeeld
heeft is groot. We hebben helpen schrijven aan het beheerplan,
hebben geholpen met monitoring, beheerdagen ingericht, vragen
beantwoord van de buurt, persberichten geschreven, cursussen
ingericht, … te veel om allemaal op te noemen.
Ondanks dat het veel voldoening geeft, vraagt het toch ook veel tijd
en energie om zo een groot gebied naar behoren te beheren, heb je
heel wat administratie, vraagt het veel overleg onderling, maar ook
met externen, veel denkwerk, ... Gelukkig hebben we een goede
hechte groep, met veel kennis en passie.
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Toch, zoals de titel al aangeeft, is er ook een tijd van gaan. Na tien
jaar had ik het gevoel dat het voor mij op was. Ik vond de tijd en
passie niet meer zoals ik de voorgaande negen jaar had. Tijd dus om
de fakkel over te dragen. Op 10 december 2018 heb ik dan ontslag
genomen als conservator. Ik blijf wel actief in het beheerteam.
René Peeters blijft wel op post en zal nu een nieuwe tandem vormen
met onze nieuwe conservator, Luc Jordaens, die op 10 december
2018 aangesteld werd. Daarom ben ik blij en ook overtuigd dat Luc
(samen met René uiteraard) de groep op sleeptouw gaat nemen, en
zelfs een nieuw elan zal geven.
Nieuwe mensen, met nieuwe inzichten, nieuw enthousiasme, … is
belangrijk om een groep scherp te houden.
Igor Vandamme, december 2018

Boterbergen
Komend najaar gaat Natuurpunt de Boterbergen een stevige impuls geven.
Het gebied bestaat uit 135 ha dennenaanplanten waarvan 42 ha bedekt is
met rododendron. Ondanks het een groot boscomplex is, heeft het gebied
voor veel dieren en planten van bos en heide minder te bieden in
vergelijking met een loofbos met veel variatie.
Op een zomereik leeft bijvoorbeeld een veelvoud van het aantal insecten
dat op een grove den leeft. En door wat meer zonlicht en warmte in het bos
toe te laten, worden nectarstruiken zoals sporkehout des te interessanter
voor insecten. Op termijn wil Natuurpunt de Boterbergen daarom laten
ontwikkelen naar een inheems bos met open plekken en bosranden. Grove
dennen krijgen daarbinnen ook een plaats maar minder dominant dan
vandaag.

De eerste stap naar een natuurlijk bos is het verwijderen van de
invasieve exoten. Exoten kunnen een meerwaarde betekenen voor
de natuur maar als ze invasief worden gaan ze de inheemse soorten
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domineren en trekken ze het natuurlijk evenwicht van het bos uit
elkaar. Ga maar eens kijken in de Boterbergen en je zult zien dat op
de plaatsen met rododendronhaarden nauwelijks verjonging van
andere bomen en struiken aanwezig is. Dat komt doordat het dicht
bladerdek het zonlicht afneemt. De dikke strooisellaag zorgt ervoor
dat zaden van andere soorten de minerale bodem niet meer kunnen
bereiken. Eenmaal de volwassen dennen, berken en eiken sterven
vanwege ouderdom schieten er alleen maar rododendronhaarden
over.
Hetzelfde kan gezegd worden over Amerikaanse vogelkers en
daarom zijn we enkele jaren geleden begonnen met de bestrijding
van deze soort. Ondertussen zijn we aan de vierjaarlijkse
controleronde toe waar alle gekiemde exemplaren uitgetrokken
worden en er nauwelijks nog nieuw zaad geproduceerd wordt. Voor
de rododendrons hebben we eenzelfde strategie en wordt komend
najaar 42 ha rododendron getrokken door een aannemer. De
struiken worden vervolgens gesnipperd en afgevoerd naar een
energiecentrale. Omdat er altijd wortels blijven steken, gaan we de
werkzones twee jaar spontaan laten evolueren om vervolgens nog
eens alle hergroei uit te trekken. Natuurpunt heeft in de Rooy in
Meerle (Hoogstraten) goede ervaringen met dezelfde methode.
Eénmaal de rododendrons bestreden zijn, kan het bos spontaan
ontwikkelen naar een natuurlijk bos. In een natuurlijk bos is er
dynamiek door windval, brand of natuurlijke grazers. Deze
elementen ontbreken bij ons grotendeels en daarom willen we ze
imiteren door de aanleg van een slingerend netwerk van open
plekken en bosranden, samen goed voor 7 ha. De open plekken gaan
we aanleggen door zones waar rododendrons en Amerikaanse
vogelkersen bestreden zijn, te plaggen. Bestaande open plekken
worden uitgebreid door kappen en plaggen. De bosranden worden
op een gelijkaardige manier langs de wegen aangelegd en bestaan uit
struikmantels en heidezomen. Deze variatie zal gunstig zijn voor de
dieren van het bos omdat er bijvoorbeeld in een nectarrijke bosrand
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meer te eten valt dan in een donker bos. Lichtrijke bossen zijn ook
geschikt voor heidefauna zoals de gladde slang die tijdens droge
zomers haar toevlucht zoekt in de koelere bossen.
Door bovenstaande maatregelen willen we de scherpe grens tussen
bos en heide wat vervagen want veel heidesoorten kunnen niet
zonder bos en omgekeerd. Op de heide wordt er bewust voor
gekozen om karakterbomen en boskernen te behouden en in het
boscomplex van de Boterbergen krijgen open plekken en bosranden
dan ook weer een plaats. Op die manier kunnen we de potenties van
het gebied voor planten en dieren maximaal benutten en wordt er
bovendien ook een aantrekkelijk landschap voor de vele bezoekers
gecreëerd.
We beseffen dat we de afgelopen jaren veel gevraagd hebben van de
bezoekers aan de Kalmthoutse Heide. Sommige delen van het
landschap zijn grondig veranderd en de wegen intensief gebruikt
door werfverkeer. Ook voor deze werken vragen we jouw begrip en
vertrouwen dat de natuur erop vooruit gaat want daar doen we het
uiteindelijk allemaal voor. Bovenstaande werken worden
gesubsidieerd door het Europese LIFE fonds en Vlaanderen.
Frederick Naedts
n.v.d.r.
Storten toegelaten voor het Stappersven (projectnummer 7795)
Het meest efficiënte middel om natuur te beschermen is het aankopen en
beheren van natuurgebieden. We sparen kosten noch moeite om onze
natuurgebieden stap voor stap uit te breiden. Dit kost natuurlijk geld... veel
geld. Zonder giften en schenkingen van jullie, leden en sympathisanten,
redden we het niet.
Giften graag op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 met vermelding
project nummer 7795.
Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd.
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Boren van peilputten in De Nol
Als ik op 30 november rond 8.30 u. aan kom fietsen aan “De Nol” om
te helpen voor het plaatsen van peilbuizen, zijn mijn vier kompanen
al bezig met hun laarzen aan te trekken. Nog even twijfelen of ik mijn
regenpak zal nodig hebben, of een dikke trui aangewezen is, hoeveel
drankjes en koeken ik ga meenemen, maar ik moet snel beslissen
want ik merk dat Jonas en Frederick, de jongelingen van het
gezelschap, al het materieel dat moet meegesjouwd worden al
verdeeld hebben. Met ons vijven, samen 300 jaar levenservaring,
vertrekken we goed beladen voor een voormiddag stappen in het
Nolse moeras.
Op de plaats van de eerste peilbuis overleggen we even om de beste
positie vast te leggen. Hierbij houden we o.a. rekening met de
werken die later misschien zullen uitgevoerd worden en waarbij
zware machines zullen ingezet worden, maar ook met de
bereikbaarheid om het later opnemen van de waterpeilen. Dan
beginnen we met het werk. Het gereedschap is eenvoudig maar goed
doordacht. Met een handboor van 50 mm diameter boort Jonas 20
cm in de bodem en trekt dan zijn boor terug. Voordat hij verder
boort, bestudeert hij aandachtig het grondstaal dat in de boor blijft
zitten. Waarom hij dat doet, begrijp ik onmiddellijk als we iets dieper
geen vochtige zand meer vinden, maar klei. De kleilaag blijkt slechts
20 cm dik te zijn, maar haar aanwezigheid is belangrijk vermits zij een
ondoordringbare laag vormt voor het bovenstaande grondwater.
Na de kleilaag komen we in problemen: het slijk blijft niet meer
zitten in de grondboor en dieper boren om de peilbuis op de
gewenste diepte te krijgen is blijkbaar onmogelijk.
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Maar Jonas heeft al meer
putten geboord en weet wel
raad. Hij neemt een vooraan
getande buis van 100 mm
diameter en begint deze op
dezelfde plaats in de grond te
boren. Als het eerste stuk van 1
m in de grond zit, kan hij hierop
verleng-stukken vijzen, zoveel
hij maar wil. Doordat de mantelpijp de zijdelingse toevoer van water
verhindert, kan hij in deze pijp verder boren met zijn grondboor.
Maar helemaal tevreden is hij nog niet. Hij tovert zijn laatste
hulpstuk tevoorschijn: een buis van 60 cm lang met onderaan een
terugslagklep, alles scharnierend opgehangen aan een steel met
verlengstukken. Hij laat dit neer in het gat van de grondboor,
beweegt alles een tiental keren op en neer, en trekt dan alles terug
naar boven. Mijn verwondering is groot als de buis met terugslagklep
vol zit met een mengsel van water en slijk. “Met dit pulsen heeft
Jonas al heel wat peilbuizen gestoken” verzekert Frederik. Jonas en
Frederik wisselen het dieper boren van de mantelpijp af met pulsen,
terwijl ik mij beperk tot het nieuwsgierig gadeslaan. Mijn regenjas
heb ik gelukkig nog niet nodig gehad, en mijn beslissing om mijn
warme trui bij mijn fiets te laten was ook de juiste beslissing. Een
koekje smaakt altijd, en ik kan úren kijken naar anderen die werken.
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Als Jonas tevreden is over de bereikte diepte wordt in één enkele
beweging het pulstoestel eruit gehaald en de filter geplaatst.
Frederik zaagt de filter één meter boven de grond af en dekt de buis
af met een dekseltje. En dan is René er als de kippen bij om met zijn
GPS de coördinaten van de peilbuis te bepalen en deze met potlood
in zijn berucht boekje te noteren. De Z-coördinaat, de hoogte ten
opzichte van het Oostends peil, moet nauwkeuriger bepaald worden
en zal later door INBO gemeten worden.
De filter die we geplaatst hebben, ik eis een deel van de eer voor
mijzelf op, is een eenvoudige PVC-buis die onderaan afgedicht is met
een stop. De buis is over de ganse lengte waterdicht, enkel onderaan
zijn er zijdelingse openingen, afgedekt met gaas. Hierdoor kan het
water enkel onderaan in de buis stromen. Dit laat toe om langs
boven het waterpeil te meten van het water dat zich onder de
waterdichte kleilaag bevindt. Dit peil kan verschillen van het niveau
van het grondwater, dat per definitie boven de kleilaag zit. Dikwijls
worden twee peilputten van verschillende diepte naast elkaar
geboord om dit verschil in waterstand te kunnen meten.
Al meer dan 10 jaar bezoekt René trouw alle twee weken een
heleboel van deze putten om hun waterpeilen te noteren. Met dit in
het achterhoofd, overleggen we even en komen snel tot het besluit
dat het te gevaarlijk is voor René om in zijn eentje, voorzien van
lieslaarzen, telkens het traject naar de net geplaatste peilput af te
leggen. De winterneerslag zal er spoedig voor zorgen dat dit moeras
terug volledig onder water komt te staan. Een val op een plaats die
nu reeds verraderlijk is en moeilijk te betreden, zou snelle
onderkoeling kunnen beteken. Frederik besluit om deze peilput te
laten monitoren met een datalogger waarbij een zesmaandelijks
bezoek volstaat.
Het werk wat nu komt, is voor mij een totale verrassing. Ik had dit
enkel in een keuken verwacht: “afwassen”. Frederik vraagt twee
Chinese vrijwilligers om alle materieel, vooral de schroefdraad van de
verlengstukken, af te wassen. Jos en ik zijn te laat om de andere kant
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uit te kijken en wij twee worden dan ook ter plaatse tot afwasser
benoemd. Gelukkig staat er water genoeg in de drainagebeken.
Het wandelen over de dijk naar de volgende punten valt wel mee,
maar wandelen door het moeras tussen pijpenstro-stronken, terwijl
je beladen bent met buizen, boren en ander materieel, is moeilijk en
vermoeiend. We zijn blij dat ons groepje uit vijf bestaat, net
voldoende helpende handen voor al dit sjouwwerk. De zon is door de
wolken gebroken en kleurt het pijpstrootje goudgeel, wondermooi.
René wijst mij enkele herkenningspunten aan en Jos beschrijft mij uit
zijn hoofd hoe de verschillende dijken, grachten en watervlakken met
elkaar verbonden zijn.
Als we tussendoor een koekje eten, verklaart Frederik het doel van
deze nieuwe peilputten. Er wordt nagedacht hoe het waterpeil van
“De Nol” beter beheerd kan worden. De Nol is nu één groot
moerasgebied dat een hoogteverschil van 1 m heeft tussen noord en
zuid. Aan de noordzijde is er ontwatering via grondwaterstromen
naar de langslopende Spillebeek toe, en in het midden wordt De Nol
doorsneden door enkele oude dijken die doorboord zijn met enkele
doorvoerbuizen. Hij wil een ingenieursbureau een waterbeheerstudie te laten maken van De Nol. Dit bureau moet onderzoeken of
het mogelijk en wenselijk is om de vrije afloop naar de Spillebeek te
verhinderen door het aanbrengen van een kleischerm. Ook moet het
bureau onderzoeken welke invloed een betere compartimentering
door de bestaande dijken op De Nol zou hebben, en welke
mogelijkheden dit zou kunnen bieden. Het belang van een goede
waterhuishouding, met mogelijk langer bijhouden van water, moet
na deze droge zomer bij niemand meer benadrukt worden.
De acht peilbuizen die we vandaag aanbrengen zijn min of meer in
een rechte lijn van Noord naar Zuid geplaatst. Dit laat toe om de
stroom van grondwater van het hogergelegen heideplateau naar De
Nol toe op te volgen. Deze metingen zullen enerzijds de
noodzakelijke data leveren voor het studiebureau, en anderzijds
zullen ze later dienen om met kennis van zaken de nog te bouwen
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sluisjes te bedienen. “Meten is weten”. Regelmatig onderbreekt
Frederik zijn uitleg om ons enkele overvliegende snippen aan te
wijzen, of om onze aandacht te trekken voor een buizerd die in de
vlucht geplaagd wordt door kauwen. Ik denk met spijt aan mijn
verrekijker die thuis ligt - die heb je niet nodig om peilbuizen te
steken.
René vertelt ons het verhaal van de inspanningen die vorige eeuw,
maar ook nu nog geleverd zijn: een onmogelijke strijd van enkele
natuurliefhebbers tegen de rest. Rondom de heide werden er
verschillende waterwinningsbedrijven ingepland die bij wet het recht
hadden grote hoeveelheden grondwater onder de heide te
onttrekken. Andere machtige organisaties waren enkel begaan om
alle gronden zo veel mogelijk te ontwateren. De natuurliefhebbers
konden enkel strijden met argumenten van stervende vlinders en
verdwijnende gentianen. Ik moet denken aan David en Goliath.
Een groepje toegewijde mensen klopte onbevreesd aan bij
burgemeesters en ministers of zochten gericht hulp bij universiteiten
en studiebureaus om de gevolgen aan te tonen van het gevolgde
beleid of gestelde acties. Dit alles, samen met onnoemelijk veel inzet
en terreinkennis, de bereidheid tot open dialoog en positieve
gesprekken hebben een kentering teweeg gebracht. De vijandelijke
sfeer van weleer is verdwenen en is vervangen door overlegbereidheid met wederzijds respect.
Als ik mij thuis verder verdiep in de waterhuishouding en hydrologie
kom ik erachter dat er honderden meetpunten aanwezig zijn in en
rond de Kalmthoutse Heide, De Nol, De Maatjes en De Groote Meer
enz.. Vele hiervan werden in 1960 en 1970 aangebracht en
gedurende een tiental jaren opgevolgd om de invloed van de
waterwinningen te monitoren en bij te stellen. Ondanks sabotage
van sommige peilputten, bevroren deksels en ondergelopen of
droogstaande peilbuizen, zijn tienduizenden metingen het resultaat.
Het monitoren van dezelfde meetpunten gedurende vele jaren is
nodig om trends in de grondwaterstand te kunnen detecteren. Deze
trends worden immers verdoezeld door de natuurlijke fluctuaties van
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de seizoenen of de invloed van natte en droge jaren, die beide zeer
groot kunnen zijn.
De laatste grote ingreep
op de waterhuishouding
gebeurde een tiental jaar
geleden.
Door
een
ingenieursbureau
werd
een studie gemaakt om de
overschot aan water van
het
Stappersven
gedeeltelijk naar De Nol
en gedeeltelijk naar De
Groote Meer te voeren.
Bij het plaatsen én monitoren van de peilbuizen + alle hand-en
spandiensten zoals het bepalen van debieten, werd steeds beroep
gedaan op Jos en René. De bijgevoegde foto toont een
overlegmoment tussen Jos, René, Jonas en Frederik tijdens het
opmeten van het waterniveau van een afvoergracht aan het
nieuwgebouwde sluisje op de afwatering van het Stappersven naar
De Nol. Dit is één van de punten die René tweewekelijks, sneeuw of
geen sneeuw, bezoekt. Daarnaast worden in de winter twee maal
per week de waterafvoerende grachten van Stappersven naar De Nol
gecontroleerd, het werk van stille werkers achter de schermen.
Ik ben nog lang niet klaar met het lezen van alles wat te maken heeft
met water op de heide. Twee dingen zijn mij in één voormiddag wel
duidelijk geworden. Wie laarzen draagt die bovenaan niet vastgegespt kunnen worden, verzamelt een heleboel hooi bij het
wandelen tussen pijpenstro. Ten tweede weet ik nu dat laarzen enkel
helpen tegen natte voeten als ze óveral waterdicht zijn.
Marc Vogels
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19 januari – Ledenavond
Met een opkomst van 69 personen mogen we onze Ledenavond als
een groot succes omschrijven. De afgelopen jaren nam het aantal
aanwezigen gestaag toe. In 2019 bereiken we de kaap van 70
deelnemers. De huidige formule, de ongedwongen sfeer en het
unieke kader van Hof Ter Weyden dragen zeker bij tot dit succes.
Na het welkomwoord van de voorzitter schoof iedereen aan tafel om
te genieten van de heerlijke gerechten, ons voorgeschoteld door
Madame Fourchette. Het menu – met keuze tussen veggie en vlees viel best in de smaak. Tijdens een gezellige babbel kon ieder genieten
van zijn/haar keuze.
In het officiële gedeelte werd het afgelopen jaar overlopen:
activiteiten, financieel verslag, biodiversiteit en sfeerfoto’s kwamen
aan bod. Het komende werkjaar werd voorgesteld met aandacht
voor de lessenreeksen, beheerwerken en excursies.
Na een lekker dessert bracht Kristof een beeldverslag van zijn
ervaringen met “Nachtvlinders”. Frans stelde zijn eigen natuurlijke
tuin voor als een “stapsteen” in het landbouwlandschap. Met grote
aandacht volgde het aanwezige publiek de fotoreportages … het was
muisstil … niemand wilde iets missen.
Uit de lezingen blijkt overduidelijk het enthousiasme waarmee beide
natuurliefhebbers hun hobby beleven. En de boodschap was
duidelijk … “in een natuurlijke tuin kan je genieten van een hoge
biodiversiteit”.
Wil je volgend jaar ook deelnemen? Noteer dan alvast de datum van
de volgende Ledenvergadering … zaterdag 25 januari 2020.
Dat wordt weer een lekkere, boeiende, interessante, gezellige avond!
Joris Pinseel
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9 februari – Fotolezing “Libellen”
Zaterdagavond, 9 februari zit omstreeks 20.00 u. de projectiezaal van
De Vroente nagenoeg vol … 58 geïnteresseerde natuurliefhebbers
wachten vol verwachting op Filip van Boven. Hij brengt ons vanavond
een fotolezing over “Libellen”, zijn specialisatie in de macrofotografie.
Al van in het begin worden schitterende beelden op ons netvlies
geprojecteerd … haarscherp … prachtig gekadreerd … uniek. Niet
alleen de beelden, maar ook de bijhorende uitleg wordt met veel
interesse gevolgd. De ‘making of’ van sommige foto’s en de
bijhorende filmpjes van de ontwikkeling van een libel zijn
buitengewoon prachtig. We krijgen niet alleen libellen te zien van de
Kalmthoutse Heide, maar ook soorten uit Zuid-Spanje (waaronder
zelfs enkele Afrikaanse soorten, die met de klimaatopwarming als
oorzaak de Middellandse Zee hebben overgestoken).
Na de gezellige pauze komt Bulgarije aan de beurt en unieke beelden
van onze Ardennen (waaronder ook enkele zoogdieren).
We eindigen in zijn eigen stadstuin in Borgerhout. Hartje Antwerpen
waar hij niet minder dan twaalf soorten kon waarnemen op een
tuinvijvertje van twee op twee.
Schitterende beelden, een uitmuntend spreker, een unieke avond.
De afwezigen hadden ongelijk.
We kijken al uit naar de volgende lezing van Filip waarin ons een
deeltje van de ‘Libellenfauna’ van Thailand werd beloofd.
Joris Pinseel
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Afgelopen winter kunnen we bestempelen als een zachte winter. Het
regende nog niet genoeg, waardoor de grondwaterstand nog steeds te laag
was. In februari was het enkele weken echt uitzonderlijk zacht lenteweer,
met temperaturen die zelfs flirtten met de grens van 20°C.
De droge en zachte winter had ook duidelijke gevolgen voor de vogels. Door
de lage waterstand van verschillende vennen overwinterden veel kleinere
aantallen eenden dan normaal en ook een aantal andere wintergasten
bleven meer in het noorden. Ondanks dat alles werden ook nu weer enkele
bijzondere waarnemingen verricht.
Een overzicht van de opmerkelijkste feiten is te lezen in onderstaand
overzicht.

Opmerkelijk was de melding van 2 Lepelaars (Platalea leucorodi) die
op 29 dec. aanwezig waren bij het Stappersven. Grote Zilverreiger
(Egretta alba) was een dagelijkse gast in de streek en hiervan
kwamen erg veel waarnemingen binnen … zelfs uit tuinen. Op 24
febr. vloog een groep van 7 Ooievaars (Ciconia ciconia) over de
Kalmthoutse Heide.
Kleine Zwanen (Cygnus bewickii) waren tussen begin dec. en half jan.
sporadisch aanwezig in de Wezelse Heide en de Maatjes. Ook op
Essen-Hoek pleisterden kort 2 exn. Toendrarietganzen (Anser
serrirostris) werden geregeld gezien, vooral op weilanden en akkers
in de Wezelse Heide en de Maatjes, maar eerder in kleine aantallen.
Op Essen-Hoek werd wel een groep van 500 exn. waargenomen.
Leuk waren de waarnemingen van enkele Kleine Rietganzen (Anser
brachyrhynchus) die tussen begin dec. en eind jan. af en toe
aanwezig waren in de Maatjes en de Wezelse Heide. Kolgans (Anser
albifrons) werd heel wat waargenomen, vooral in de Kalmthoutse
Heide en in de Maatjes. De aantallen schommelden, maar half
januari pleisterden hier niet minder dan 6500 exn.
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Smienten (Anas penopele) verbleven vooral op het Stappersven maar
steeds in zeer kleine aantallen, waarschijnlijk heeft de lage
waterstand hier veel mee te maken. Pijlstaarten (Anas acuta)
werden in zeer kleine aantallen waargenomen, eind febr. zat wel een
groep van 30 exn. op het Stappersven. Tafeleend (Aythya ferina) was
heel de winter aanwezig, maar bijna uitsluitend op het Stappersven
en in zéér kleine aantallen. Brilduiker (Bucephala clangula) was goed
vertegenwoordigd, vooral in de Kalmthoutse Heide. De meeste
observaties gebeurden op de Putse Moer en het Stappersven.
Op 13 feb. vloog een Rode Wouw (Milvus milvus) over HeideKalmthout. Ook erg leuk waren de waarnemingen van Zeearend
(Haliaeetus albicilla). Op 4 dec. vloog een ex. over Essen-Hoek; op 20
januari trok een ex. over de Wildertse Duintjes; op 12 december
ééntje over het Klein Schietveld en nog een vogel vloog op 24 febr.
over de Kalmthoutse Heide. Vermoedelijk gaat het om vogels van het
Markiezaat. Daar wordt deze soort zeer geregeld waargenomen.
Blauwe Kiekendieven (Circus cyaneus) waren traditioneel weer
aanwezig in de Maatjes en de heidegebieden, maar toch wat minder
dan andere jaren. Smelleken (Falco columbarius) werd af en toe
waargenomen in de Maatjes en in de Kalmthoutse Heide in febr.
Slechtvalk (Falco perigrinus) was weer een zeer regelmatige gast in
de streek.
Patrijs (Perdix perdix) deed het wat beter en werd wat meer gemeld.
Waarnemingen van groepjes van enkele tientallen exn. kwamen
vooral van het weilandcomplex De MaatjesWezelse Heide.
Eind febr. vloog een groepje van 50 Kraanvogels (Grus grus) over de
Wuustwezel. Er werd een Bokje (Lymnocryptes minimus) opgestoten
in het natuurreservaat Essendonkbos te Essen en ook in Nieuwmoer
werd een ex. waargenomen.
De Korhaan nr. 2 / april 2019

Pagina 65

Middelste Bonte Spechten (Dendrocoptes medius) werden in
verschillende bosgebieden in de regio gehoord of gezien.
Op enkele plaatsen in de regio werd een overwinterende Grote Gele
Kwikstaart (Motacilla cinerea) waargenomen.
Het zachte winterweer had tot gevolg dat er tijdens deze periode ook
enkele Roodborsttapuiten (Saxicola rubicola) in de regio verbleven.
Vooral in de Maatjes en in de Kalmthoutse Heide werden ze
waargenomen. Op 24 dec. waren 2 Baardmannetjes (Panurus
biarmicus) aanwezig in het grote rietveld van de Maatjes.
Klapeksters (Lanius excubitor) waren weer te zien in hun favoriete
overwinteringsgebieden, nl. de heidegebieden van de regio. Op 15
dec. was een Noordse Kauw (Coloeus monedula monedula) aanwezig
tussen gewone Kauwen in Kalmthout en op 28 feb. werd ook een ex.
waargenomen op Essen-Wildert. Groepjes Putters (Carduelis
carduelis) werden geregeld opgemerkt in Essen, Kalmthout en
Wuustwezel. In dec. en jan. werden heel wat Grote Barmsijzen
(Acanthis flammea) gemeld. De meeste meldingen kwamen van de
Kalmthoutse Heide, waar een groep van 110 exn. werd geteld. Ook
Goudvinken (Pyrrhula pyrrhula) waren geregeld aanwezig in de
Kalmthoutse Heide en het Klein Schietveld. Appelvink
(Coccothraustes coccothraustes) was in minder grote aantallen
aanwezig dan vorige winter, maar toch werd de soort vrij geregeld
gemeld. Leuk was een Geelgors (Emberiza citrinella) die op 2 febr. in
de Maatjes aanwezig was. Heel bijzonder was de waarneming van 2
Grauwe Gorzen (Emberiza calandra) die op 27 dec. pleisterden langs
de Begijnemoerenweg in de Wezelse Heide.
Tot zover dit overzicht. Een volledig overzicht vind je op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Wouter Vanwesenbeeck
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Zo maar langs de kant,
Wordt van alles voortgeplant,
Het kon deze twee niet eens deren,
Dat ik ze stond te fotograferen,
Geen van beide die er aan dacht,
Te stoppen met het produceren,
Van het nieuwe nageslacht,
Het grote vrouwtje,
En het kleine heertje,
Ze genoten van elkaar,
En van het heerlijke weertje,
Hopelijk zullen er vele overleven,
Kunnen zij in de toekomst ook van jetje geven,
En hebben ze geen groot gelijk,
In stand houden van het dierenrijk,
Stefan
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Interessant … wandeling langs Trage Wegen
Op zondag 28 april 2019 gaat de 2e
wandeling van “Hoek Verbindt,
samen langs trage wegen” door.
Tijdens deze wandeling willen wij de
mooie, landelijke trage wegen van Essen-Hoek en Kalmthoutse-Hoek
in de kijker zetten. Ons doel is om samen met anderen nu en in de
toekomst te kunnen blijven genieten van deze Trage Wegen en het
landelijke, groene karakter van de streek. Met deze wandeling willen
wij hier extra aandacht voor vragen.
Vanaf 19 april kunt u het vertrekuur, de vertreklocatie en de
wandelroute terugvinden op onze facebookpagina: HoekVerbindt of
u kunt ze opvragen door een mail te sturen naar:
hoekverbindt@gmail.com.
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De gierzwaluw Apus apus, een geval apart
De gierzwaluw is een echt buitenbeentje, daarom kennen de meeste
mensen hem nauwelijks. Het is een echte zomervogel die hier maar pakweg
drie maanden aanwezig is. Ze noemen hem daarom ook wel eens de
"honderddagen vogel".
In de winter vertoeft de gierzwaluw in Afrika, gewoonweg omdat zijn
voedsel hier ontbreekt. Hij is een specialist die enkel vliegende insecten op
zijn menu heeft staan. De eerste vogels arriveren hier rond half april en
verlaten ons weer eind juli, begin augustus.

De gierzwaluwen komen graag naar Essen omdat er al 25 jaar voor
hen gezorgd wordt. De Gierzwaluwwerkgroep zorgt dat ze veilige
nestplaatsen ter beschikking krijgen. De gierzwaluw is van oorsprong
een rotsbewoner, maar toen de mensen huizen gingen bouwen, is hij
bij ons komen wonen.
Door afbraak en renovatie zijn heel wat nestplaatsen verdwenen en
meestal komen er geen nieuwe in de plaats. Omdat deze vogel niet
voor zichzelf kan opkomen, heeft de werkgroep het voortouw
genomen, met individuele acties en projecten i.s.m met de gemeente
Essen. Dit heeft als resultaat dat Essen op de kaart staat als een
gierzwaluwgemeente.
We hebben in die lange periode inventarisaties gedaan in
verschillende wijken van Essen om de nestplaatsen in kaart te
brengen. De gierzwaluw is een koloniebroeder, maar geïsoleerde
nestplaatsen komen ook voor (vb Essen-Hoek … 1 broedpaar gekend
). De grootste nestkastenkolonie bevindt zich aan het voormalig St.Jozef Ziekenhuis met 17 broedparen (op de hoek NieuwstraatNollekensstraat).
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In de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Essen-Centrum
zijn
32
nestplaatsen
voorzien waarvan er anno
2018 een zestal bezet
waren. Nog succesvolle
nestkastenlocaties zijn er
in de Guido Gezellelaan
13-15, Moerkantsebaan
27-31
en
het
*Zwaluwenhof
in
de
Nieuwstraat met tien neststenen geïntegreerd in de zijgevels.
De gierzwaluw is zeer kwetsbaar aangezien hij maar één broedsel per
jaar heeft met max. drie jongen. Elk nest dat verloren gaat is een
aderlating voor het voortbestaan van deze bijzondere vogel. Hij doet
alles al vliegend: eten, drinken, nestmateriaal verzamelen enz. Enkel
om eieren te leggen, te broeden en de jongen te verzorgen komt hij
"aan land ".
Wie nog meer wil te weten komen over deze luchtacrobaat kan de
werkgroep contacteren. Voor duurzame nestkasten van het type
Maastricht kan je ook bij ons terecht.
Wij kunnen aan groepen, maar ook aan individuelen, gratis geleide
wandelingen aanbieden. Enkel tijdens het broedseizoen.
Wie vragen of meldingen heeft over gierzwaluwen maar ook over
Huis-, Boeren- en Oeverzwaluwen kan best contact opnemen met:
De Bock Wim
Guido Gezellelaan 13 te 2910 Essen
Mail: wimmekedebock@telenet.be
GSM: 0495 441 775
Facebook Gierzwaluw swift apus Essen (april-augustus)
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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
De Korhaan nr. 2 / april 2019

Pagina 71

