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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 september 2019 bezorgen aan
contact@noorderkempen.be.
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Begin april vond je ongetwijfeld “Natuur.ruimte” in je brievenbus.
Dat is het tastbare resultaat van de samenwerking die Natuurpunt
Noorderkempen en Natuurpunt Antwerpen Noord aangaan.
Zoals eerder al werd gemeld gaan beide afdelingen nauwer met
elkaar samenwerken zodat o.a. betere afspraken kunnen gemaakt
worden i.v.m. beheerwerken. Ook lastige natuur- of milieudossiers
kunnen we nu samen aanpakken en vooral … alle Natuurpuntleden
van de ganse regio zijn op de hoogte van allerlei interessante
activiteiten. Zo kunnen leden van Antwerpen Noord makkelijker
deelnemen aan onze wandelingen of cursussen en onze leden
kunnen zich aansluiten bij excursies in de omgeving van Antwerpen.
Het behoud van onze eigen werking staat wel uitdrukkelijk in de
overeenkomst vermeld.
Natuurpunt Noorderkempen blijft
autonoom functioneren met een eigen programma, eigen
tijdschrift, eigen financies, eigen ledenavond en algemene
vergadering.
De samenwerking houdt wel in dat Natuurpunt Antwerpen Noord op
zoek moest naar een nieuwe naam. Uit naamsuggesties van leden
van beide afdelingen werd op een bijzondere algemene vergadering
gekozen voor Natuurpunt Antwerpen Noord en Kempen.
Uiteraard hopen we op een fijne samenwerking.
De activiteiten van het voorjaar waren een groot succes. Alle
excursies & lezingen lokten een recordaantal deelnemers. De eerste
“Dag van de Boerennatuur” was een schot in de roos … 43
volwassenen en heel wat kinderen, schitterend weer en een
geslaagde rondleiding op “De Steenhoeve”, met dank aan
landbouwer Luc. Gezien de interesse in onze voorjaarsactiviteiten
moeten we die zeker behouden en eventueel aanvullen met nieuwe.
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Zo staat het beheer van onze natuurgebieden de volgende maanden
volop in de belangstelling. In september start een Cursus Natuurgids
waarin vooral ‘kennis’ wordt overgebracht over de biodiversiteit van
het Grenspark Kalmthoutse Heide.
Om de werking/beheer in de interessante stukken natuur in Essen
(Spijkerbroekje – Oost-Speyckershoef – Essendonkbos/Potpoder) beter te
kunnen uitvoeren, zoeken we geïnteresseerden om mee deel uit te
maken van het nieuw op te richten Beheerteam “Essen Natuur”.
Om de plannen hieromtrent toe te lichten verwachten we je op 19
september 2019 om 20u00 in GC Oude Pastorij, Essendonk te Essen.
Uiteraard hopen we op jouw aanwezigheid om een enthousiast
beheerteam op te starten.
In januari 2020 tenslotte start een Cursus Natuurbeheer, waar je
meer te weten komt over de verschillende biotopen uit de regio en
het aangepaste beheer aldaar.
Meer info hierover vind je verder in deze “De Korhaan”.
Nu de zomervakantie voor de deur staat, draait onze werking op een
laag pitje: twee beheerdagen in het gebied Stappersven, een
knutselnamiddag en een plantenwandeling staan nog op de
kalender. Eind augustus vindt dan de “Nacht van de vleermuis”
plaats in het Karrenmuseum. Als je meer wil weten over deze
mysterieuze dieren, moet je zeker aanwezig zijn. Snel inschrijven is
de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt. Vanaf september
draait onze werking weer op volle toeren …
Ga zeker in deze “De Korhaan” of op onze facebookpagina op zoek
naar boeiende artikels en leuke activiteiten die je interessant vindt.
Rest me nog om iedereen een deugddoende vakantieperiode toe te
wensen, hier te lande of elders op de wereldbol.
Joris Pinseel
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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

6 tot 28 juli
Vlinders in de tuin
“Grote Vlindertelling”
www.vlindertelling.be In elke Natuurpunt-tuin in Essen & Kalmthout

7 juli 2019

13u00

Infostand

einde
17u30

’t Park Zomert - Werelddorp
“Knutselnamiddag”
Hovingen Oude Pastorij
Essendonk – Essen-Centrum

Er wordt een Werelddorp opgebouwd met aandacht voor projecten
in de Derde Wereld. Aandacht voor natuur en milieu vind je terug in
de info/knutselstand van Natuurpunt Noorderkempen waar jong en
oud kan komen knutselen. Kom genieten van de gezellige sfeer in het
park. Wil je meewerken aan deze info/knutselstand, kan je contact
opnemen met:
Info: Sonja Gabriëls
- gabriels.sonja@telenet.
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3 augustus 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

Natuur in de buurt
“Groen in grijs”

22 augustus 2019

19u00

Plantentocht

Einde
±21u30

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 maisakkers, bermen, slootranden, beekoevers, …
Gids: Joris Pinseel
- 03/667 57 97
- joris.pinseel@fulladsl.be

24 augustus 2019

15u00

Z!T
“Knutselnamiddag”

Infostand

einde
18u00

Tuin van het Tatteljee
Sint-Antoniusstraat – Essen-Statie

Vier zaterdagen (13/7 – 27/7 – 10/8 – 24/8) leggen we de focus op
telkens een specifiek doelpubliek waaraan we die dag extra aandacht
gaan geven maar iedereen is altijd welkom en zal evenzeer verwend
worden.
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De tuin van het Tatteljee wordt voor de gelegenheid omgevormd tot
een geanimeerde zomerbistro met zomerse cocktails, hapjes en
gastronomische schotels. Er is muziek met “Z!T on stage” en “Radio
Z!T”, kinderanimatie en zéér leuke en originele workshops . Net zoals
vorig jaar sluiten we de zaterdagen telkens af met een openluchtfilm
(i.s.m. KOBIE), dit jaar kozen we voor “Green Book”, “Bohemian
Rhapsody”, “Hell Hole” en een keuzefilm van het publiek.
Heel het evenement is GRATIS. Drank en eten uiteraard niet. Voor
bepaalde workshops moet je een kleine bijdrage betalen en vooraf
inschrijven, info hierover is terug te vinden op www.Tatteljee.be
Ons programma :
Zaterdag 13/7 vanaf 15u: thema “Café Cassé” (fiksers en gevers ) met GEEFPLEIN
ism. KVLV en het REPAIRCAFE
Zaterdag 27/7 vanaf 15u: thema “Café Local”(buren en plussers) met
EIGENMAAKMARKT en 2de HANDS BOEKENMARKT
Zaterdag 10/8 vanaf 15u: thema “Café Mondial”(wereldburgers)
met
WERELDMARKTJE en Noord-Zuidinitiatieven

Zaterdag 24/8 vanaf 15u: thema “Café Rakkewiet” (jeugd) met
KINDERROMMELMARKT en KNUTSEL & INFOSTAND VAN
NATUURPUNT.
Voor meer informatie kan U terecht bij Peter Van Dessel, coördinator
Z!T (Zomer in Tatteljee) op het mobiel nummer 0496865487 of
mailadres: info@tatteljee.be.
Kijk ook voor meer informatie op de websiTe van Tatteljee, tabblad
Z!T : https://www.tatteljee.be/info-zit.aspx
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30 augustus 2019

20u00

Voordracht
“Nacht van de vleermuis”

Voordracht + tocht
i.s.m.

Einde
±23u30

Karrenmuseum, Moerkantsebaan
Essen

Info: Joris Pinseel
- joris.pinseel@fulladsl.be

Inschrijven via:
https://www.karrenmuseum.be/nacht-van-de-vleermuis.html
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7 september 2019

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Boterbergen
“Beheerwerken – CITO-event”
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

8 september 2019

10u00

Natuurwandeling

Einde
±13u00

Natuur in de buurt
“Op zoek naar korstmossen”
Parking Kerk Wildert, Schoolstraat
Essen-Wildert

Lichenen of korstmossen zijn zeer bijzondere levensvormen. Ze
bestaan uit een perfecte symbiose tussen een wier en een schimmel.
Ze zijn in allerlei vormen waar te nemen. Het ganse jaar door kunnen
we ze aantreffen op allerlei ondergronden waar de meeste planten
hun neus voor ophalen: boomschors, stenen, stoepranden, bodem,
… Tijdens deze excursie vestigen we de aandacht op soorten die we
kunnen aantreffen op bomen, stenen muurtjes en stoepranden in de
omgeving van de kerk van Wildert. Aan U om te komen meegenieten
van het ‘kleine lichenenwereldje’.
Enige voorkennis is niet vereist maar een loep is onmisbaar.
Meebrengen: loep, eventueel veldgids ‘Korstmossen”.
Graag op voorhand inschrijven … ten laatste op 1 september 2019
Info: Joris Pinseel
- joris.pinseel@fulladsl.be
Gids: Dries Van den Broek (medewerker Plantentuin Meise)
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19 september 2019

20u00

Info-avond

Einde
±21u30

Essen Natuur
“Info beheerwerken”
GC Oude Pastorij, Essendonk
Essen

Om de werking/beheer in de interessante stukken natuur in Essen
(Spijkerbroekje – Oost-Speyckersbosje – Essendonkbos/Potpolder)
beter te kunnen uitvoeren, zoeken we geïnteresseerden om mee
deel uit te maken van het Beheerteam “Essen Natuur”. Iedereen die
enkele keren per jaar graag de handen uit de mouwen steekt is
welkom.
Om onze plannen hieromtrent toe te lichten verwachten we je in de
Oude Pastorij (bovenzaal), Essendonk te Essen.
Tijdens deze avond kan je kennismaken met de andere
medewerkers, krijg je wat uitleg over de verschillende gebieden, de
verschillende beheermogelijkheden, enz. Ook wordt er toelichting
gegeven over de cursus “Natuurbeheer” die Natuurpunt
Noorderkempen in 2020 inricht. Hopelijk tot dan ….
Info: Joris Pinseel
- joris.pinseel@fulladsl.be

5 oktober 2019

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Boterbergen
“Beheerwerken”
Parking Noord, 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
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16 oktober 2019

20u00

Week van het Bos
Voordracht

einde
22u30

Voordracht
“The Big five van Europa”
Projectiezaal “De Vroente”
Putsesteenweg 129, Kalmthout

Onze gastspreker van de avond Jan Kelchtermans reist, nu al meer
dan tien jaar lang, naar de meest afgelegen en biodiversiteitrijke
uithoeken van Europa ter observatie van grote carnivoren en
herbivoren. Het is waarschijnlijk één van die Belgen die tijdens zijn
natuurexploraties het meest oog in oog staat en stond met
zoogdieren die de meesten onder ons enkel kennen van beelden op
televisie. We kijken nu al uit naar zijn verhalen en beelden over wat
hij de grote vijf van Europa noemt: beren, wolven, lynxen,
veelvraten en wisenten! Alvast een avond om niet te missen!

Info:
-

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

20 oktober 2019

13u30

Week van het bos
Cultuurhistorische
tocht

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

Wandeling van twee km langs verschillende biotopen met uitleg
over het toekomstig beheer. Uitleg over de werking van een
knijpstuw en toelichting rond de meting van de waterkwaliteit, het
watertransport naar de Groote Meer en zaadbanken.
Info: René Peeters
- rp.topokaarten@skynet.be

Groot Schietveld / Het Marum
“Op verkenning in het verleden”

27 oktober 2019

14u00

Week van het bos
Cultuurhistorische
tocht

Samenkomst op de parkeerplaats
Einde Kruispunt Vloeikensweg/Schietveldweg
±16u30 Wuustwezel

Wandeling langs verschillende biotopen met uitleg over het verleden
van het gebied. Aandacht voor historische relicten.
Info: Marc Schuermans
- mark.schuermans@hotmail.com

2 november 2019

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Boterbergen
“Beheerwerken”
Samenkomst nog af te spreken
Kalmthout

Info: Luc Jordaens
- luc.jordaens@belgacom.net
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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 uit
gesleuteld 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 via https://www.natuurpunt.be/agenda/vervolgcursuspaddenstoelen-de-praktijk-essen-en-kalmthout-31790
Meer
informatie
te
bekomen
bij:
Joris
Pinseel
(joris.pinseel@fulladsl.be).
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Cursus “Vogeltrek”
In deze cursus hebben we aandacht voor “Vogeltrek”.
Deze cursus wordt verspreid over twee theorielessen en twee
praktijkmomenten.
Theorielessen
De theorielessen gaan door in “De Vroente”, Putsesteenweg 129 te
Kalmthout. Parkeren kan op de parkeerplaats ter plaatse.
•
•

Theorieles 1: dinsdag 10 september 2019 van 19u30 tot 22u00
Theorieles 2: dinsdag 24 september 2019 van 19u30 tot 22u00

Praktijklessen
De praktijkwandelingen werden op de volgende data gepland:
•

Praktijk 1: zaterdag 6 oktober 2019: van 7u30 tot 14u00
Samenkomst: Parking Zuid, Verbindingsstraat, Kalmthout
Gids: Wim Konings naar Trektelpost Muggenpiske

•

Praktijk 2: zaterdag 12 oktober 2019: van 7u00 tot 15u00
Samenkomst: De Vroente, Putsesteenweg 129, Kalmthout
Gids: Thijs Nouws naar Opstalvallei

Cursus “Vogeltrek”
2 theorielessen en 2 praktijkmomenten (met gids)
Inschrijvingsgeld: €25 (syllabus & koffie/thee inbegrepen)
Inschrijven
via
https://www.natuurpunt.be/agenda/cursusvogeltrek-kalmthout-31789
Er zijn nog een tiental plaatsen ter beschikking.
Meer
informatie
te
bekomen
bij:
Joris
Pinseel
(joris.pinseel@fulladsl.be). Als je wenst deel te nemen stuur ook een
mailtje. Je krijgt dan de nodige informatie.
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Cursus Natuurgids
(Grenspark Kalmthoutse Heide)
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
en groepen gidst. 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. Met dit getuigschrift kan
je later een gidsenbadge van Natuurpunt CVN behalen, na het
aantonen van praktijkervaring en gespecialiseerde didactische of
inhoudelijke bijscholing. Meer informatie hierover ontvang je tijdens
de cursus. 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. De cursus Natuurgids is
erkend als specialisatie binnen de gidsenopleiding van Toerisme
Vlaanderen. De cursisten worden begeleid door diverse
professionele en vrijwillige lesgevers en gidsen.
Praktisch
De lessen vinden plaats op woensdagvoormiddag van 9u00 tot
12u00. De cursus start 11 september 2019 en loopt tot en met 24
juni 2020. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen activiteiten.
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De theoretische lessen gaan door in De Vroente, Putsesteenweg 129,
2920 Kalmthout. De excursies vinden plaats op verschillende locaties
van het Grenspark Kalmthoutse Heide en omgeving.
Het volledige programma verschijnt op www.natuurpunt.be.
Inschrijven
Inschrijven doe je via het formulier via de link
https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-natuurgids-grensparkkalmthoutse-heide-35404
Na je inschrijving ontvang je een bevestiging via e-mail (controleer
zeker je spamfolder).
Het inschrijfgeld bedraagt €240. Ben je lid van Natuurpunt? Dan krijg
je korting en betaal je €216. Dit kan je aanvinken op het
inschrijfformulier. Als je bij aanvang van de cursus 25 jaar of jonger
bent, betaal je slechts € 180. Je betaalt veilig op onze website met je
kaart of via overschrijving.
Leerplatform
Bij aanvang van de cursus ontvang je een link naar het leerplatform.
Daarop staat zowel het lesmateriaal als praktische informatie en
allerlei interessante links.
Samenwerking
Natuurpunt CVN organiseert deze cursus in samenwerking met De
Vroente, Grenspark vzw, Agentschap Natuur en Bos, Nareka,
Natuurpunt Noorderkempen, IVN, Brabants Landschap en Dienst
voor Toerisme Kalmthout.
Contactpersonen/Informatie
 medewerkers van De Vroente
telefoon:
03/620 18 30
mail:
devroente.omgeving@vlaanderen.be
 Natuurpunt CVN, Iris Buedts,
GSM:
0492 25 39 89
mail:
Iris.buedts@cvn.natuurpunt.be,
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Cursus Natuurbeheer
Orchideeën verschijnen niet zomaar op een terrein, de grauwe klauwier ook
niet. Je moet weten welke maatregelen nodig zijn om iets te doen voor de
natuur. Op het verkeerde tijdstip maaien kan een moeras vernielen. Om een
bos te leren kennen, kijk je best niet naar de bomen maar wél naar wat er in
de kruidlaag groeit. Ruigtes zijn belangrijk voor ongewervelden en
verdienen een aangepast beheer. De cursus natuurbeheer wil mensen ertoe
aanzetten mee gebieden te beheren en over de doelstellingen na te denken.
Deze cursus geeft inzicht in de samenhang tussen soorten, het landschap,
het reservaat én de beheerder.
Jij kan mee helpen aan het natuurbeheer van Natuurpunt.

De cursus zelf …
Theorielessen (milieu, soorten, biotopen, beheer en maatschappij) gaan
door in De Vroente, Putsesteenweg 129 te Kalmthout.
Aanvang telkens om 19.30 u.. Einde rond 22.00 u.
Data: 30 januari - 6 februari - 13 februari - 20 februari - 5 maart –
12 maart - 19 maart
Praktijklessen volgen op het terrein van Natuurpunt.
Afspraakplaatsen en data nog te bepalen
Kom proeven van het natuurbeheer en wie weet word je wel één van
onze volgende mede-beheerders van een natuurgebied in onze
regio.
De inschrijvingsprijs per deelnemer is €80, voor leden €72.
Voor meer informatie:
 Jens Verwaerde
GSM 0491 15 03 57
Mail jens.verwaerde@cvn.natuurpunt.be
In “De Korhaan” van oktober 2019 volgt meer informatie.
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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 tien 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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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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Predatie van zwarte heidelibel
door de roodbaardroofvlieg
Libellen zijn naast jagers ook prooien.
Dit is niet alleen het geval in de larvale fase maar ook bij de volwassen
dieren. Zowel de larven als de adulte dieren zijn zowel geduchte jagers, als
ook prooien voor andere predatoren.
Waterjuffers zijn meestal het grootste slachtoffer bij volwassen
exemplaren. Zeker de pas uitgeslopen natte exemplaren zijn het
kwetsbaarst. Dat kon ik zeker waarnemen tijdens de tellingen van de
maanwaterjuffer voor de meetnetten. Aan de oever was de gewone rietspin
Tibellus oblongus het grootste gevaar voor de maanwaterjuffer.
Een paar jaar geleden was ik verbaasd een vrouwtje wilde eend te zien die
tientallen uitsluipende pantserjuffers opslurpte van oever- en venvegetatie
in de Bospolder te Antwerpen.
Ook de echte libellen zijn vaak het slachtoffer. Zo is bekend dat de boomvalk
graag grote libellen uit de lucht plukt en al vliegend opeet. Aan datzelfde
ven in de Bospolder was ik ook een paar jaar geleden getuige van een grote
keizerlibel die de zeldzame zuidelijke heidelibel uit de lucht haalde en op een
takje aan de oever oppeuzelde.

Op de heel warme zomerdag van 5 juli 2018 zag ik in het Grenspark
Kalmthoutse Heide een heidelibel vliegen met zijn larvehuid op zijn
rug, of dat dacht ik toch. Omdat dit een huzarenstukje zou zijn ben
ik direct beginnen zoeken naar die bewuste libel in het dichte
pijpenstro. Na het nemen van wat foto’s zag ik dat het larvehuidje
eigenlijk een roofvlieg was, en het eigenlijk een roofvlieg was die
wegvloog met een pas uitgeslopen halfdode zwarte heidelibel op zijn
buik. Zoiets had ik nog nooit gezien. De zwarte heidelibel leefde
nog, maar bewoog niet veel meer. Na de post van de foto op
www.waarnemingen.be kreeg ik de bevestiging dat de predator een
vrouwtje roodbaardroofvlieg Eutolmus rufibarbis was.
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© Igor Vandamme – Grenspark Kalmthoutse Heide - 5 juli 2018 – roodbaardroofvlieg met
prooi

Dit vraagt om meer uitleg:
Roofvliegen
Roofvliegen Asilidae zijn met ruim 7000 beschreven soorten één van
de grootste en wijdst verspreide families binnen de orde van de
Diptera. Uit de Lage Landen zijn slechts 54 soorten bekend, met een
grootte variërend van 5 tot 30 mm. Roofvliegen zijn
warmteminnend, daardoor vind je de meeste soorten in de hogere,
droge delen van ons land langs zonbeschenen bosranden en -paden,
op kapvlaktes, heidevelden en schrale graslanden.
Roofvliegen zijn echte jagers en schuwen prooien groter dan zijzelf
niet. Zelfs kannibalisme zou regelmatig voorkomen. Ze jagen vanaf
een uitkijkpost en grijpen hun prooien na een korte achtervolging in
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vlucht. De prooien zijn insecten, waarvan de prooien soms groter
zijn dan zijzelf, zoals echte libellen. De prooi wordt onmiddellijk
gedood door een injectie van een verlammende en verterende
enzym met de steeksnuit Daarna zuigt de roofvlieg zijn prooi uit.
Echte predatoren zijn meestal schaars, zo ook veel van die
roofvliegen.
Bron en meer info op volgende locatie: https://quelestcetanimallagalerie.com/wp-content/uploads/2016/12/fotogidsAsilidae.pdf

De roodbaardroofvlieg (18-21 mm) is vrij algemeen in België en
Nederland en vliegt van eind mei tot begin september met een piek
van half juli tot begin augustus. De soort is een grote bruine
roofvlieg, met zwarte poten met zwarte borstels.
De middenknobbel is groot. De baard is meestal rossig met wat zwarte borstels
aan de bovenzijde en de zijkant. De vrouwtjes hebben een zeer
kenmerkende afgeplatte, sabelvormige legboor met schuine
achterrand.
Zoals je kon lezen in “De Korhaan”
van december 2018 gaat het niet
goed met de zwarte heidelibel. Het
twee jaar na elkaar droogvallen van
de
meeste
heidevennen
zal
waarschijnlijk de grootste oorzaak
zijn. Ik zou willen vragen om deze
zomer en najaar goed uit te kijken
naar die soort en zo accuraat
mogelijk je waarnemingen in te
voeren op www.waarnemingen.be.
De zwarte heidelibel is één van de
libellen die we zeker moeten
opvolgen.
Igor Vandamme
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Plastic vergaat niet
Zowat 70 jaar geleden begon de massaproductie van plastic.
Anno 1955 vierde het Amerikaanse Life Magazine nog de komst van
wegwerpplastic met de titel “ Throwaway Living”.
Vandaag vind je plastic in kleding, meubels, donsdekens, cosmetica en talloze verzorgingsproducten.
Voedsel en andere zaken zitten in onnodig veel zakjes, bakjes en netjes en
petflessen van drank slingeren overal rond.
Plastic zit zelfs al in de lucht die we inademen en het voedsel op
ons bord. Vervuiling uit gemakzucht, waar we maar zeer moeilijk vanaf komen.
En toch wordt dat in de toekomst een absolute prioriteit.

In 1950 werd wereldwijd ongeveer 1,5 miljoen ton plastic geproduceerd. Vandaag is dat al meer dan 350 miljoen ton per jaar, en
die hoeveelheid neemt nog toe.
Slechts 9% van alle plastic wordt wereldwijd gerecycleerd, de rest
komt op stortplaatsen, in verbrandingsovens of als zwerfvuil in het
milieu terecht. Het duurt bijna 400 jaar voordat plastic is afgebroken
en helemaal verdwijnt het nooit. Het meeste plastic blijft in de een of
andere vorm bestaan.
Plastic soep is troep
Plastic vormt niet alleen als zwerfvuil, maar ook als microplastic een groeiende bedreiging voor de ecosystemen. Microplastic
komt op allerlei manieren in het milieu terecht. Vooreerst defragmenteert plastic zwerfvuil in de loop der jaren tot
microscopisch kleine stukjes. En dan is er de slijtage van autobanden en verf van wegmarkeringen. Die stukjes spoelen bij
regen via de riool naar de waterlopen. Daarnaast is microplastic ook
massaal aanwezig in ons afvalwater. Het komt in grote hoeveelDe Korhaan nr. 3 / juli 2019
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heden los bij het wassen van synthetische kleding en wordt in de
vorm van minuscule bolletjes (zgn. microbeads) toegevoegd aan talloze verzorgingsproducten zoals scrubs, shampoos, tandpasta’s,
douchegels en aan cosmetica. Onze zuiveringsinstallaties zijn niet
voorzien om microplastics uit het afvalwater te filteren en dus
komen die terecht in de waterlopen en zeeën, waar zeedieren ze vaak voor voedsel aanzien.
Beelden van vissen en vogels met een maag vol plastic zijn geen
uitzondering meer. Als we zo doorgaan, zit er tegen 2050 meer
plastic dan vis in de oceanen. En die plastic soep komt uiteindelijk
ook op ons bord terecht, door het zeevoedsel dat we eten. Wat de
gevolgen daarvan zijn voor de volksgezondheid is nog onvoldoende
onderzocht, maar het spreekt vanzelf dat een constante aanvoer
van plastic in het lichaam van mens en dier ongewenst is.
We weten alvast dat microplastics andere erg vervuilende stoffen
kunnen absorberen, die onze hormoonhuishouding en ons immuunsysteem kunnen verstoren en potentieel kankerverwekkend zijn.
Het tij moet keren
Organisaties als The Plastic Soup Foundation en The Microbead
Coalition geven steeds meer ruchtbaarheid aan plasticvervuiling en
burgerinitiatieven steken massaal de kop op. Mei Plasticvrij in 2018
daagde iedereen uit om een maand lang ons eigen plasticgebruik
zo veel mogelijk te beperken. Plastic Attack toonde in supermarkten
wereldwijd aan hoeveel onnodig plastic we in onze boodschappentas
meekrijgen: aan de uitgang van de winkels werd het plastic
verzameld en ‘teruggegeven’ aan de winkeluitbaters. Ook de Big
Jump sloot dit jaar aan bij de vraag naar minder plastic afval voor een
betere waterkwaliteit: ook plasticvervuiling moet zo snel mogelijk
gefilterd kunnen worden bij de afvalwaterzuivering.
Burgeracties geven een belangrijk signaal aan de overheid en de
industrie, maar het probleem moet natuurlijk bij de bron worden
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aangepakt, dus bij de producenten van plastic. Daarom moeten we
rekenen op de Europese, federale en Vlaamse overheid om bedrijven
te stimuleren op zoek te gaan naar alternatieven. En dat gaat traag,
want er komt veel weerstand vanuit de industrie. Plastic is dan ook
spotgoedkoop te produceren, als bijproduct van aardolie: het wordt
eigenlijk gemaakt van het ‘overschot’ - de zogenaamde nafta van aardolie bij de productie van brandstof en asfalt. Dat
maakt die industrie bijzonder winstgevend. Mocht je van olie alleen
plastic maken, dan zou het veel te duur zijn. Maar zolang we allemaal
op brandstof rijden, is er veel nafta. Er kan dus pas iets veranderen
als de overheid nieuwe wetten doorvoert,
zodat de
industrie alternatieven moet zoeken.
Robuuste regelgeving graag!
De Europese Commissie wil alvast een verbod op sommige soorten
wegwerpplastic (rietjes, bestek en borden, drinkbekers, roerstaafjes
en ballonstaafjes) en een plicht tot meer recyclage: 90% van
alle petflessen tegen 2025. Producenten van flessen, bekers,
ballonnen en filtersigaretten zullen ook mee moeten betalen
voor de opruiming en verwerking van het afval dat
ze in omloop
brengen.
Dat is een positieve eerste stap, maar Europa moet verder gaan, over
alle sectoren heen. En de lidstaten moeten volgen.
Het afvalplan van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege
(CD&V) toont aan dat dit geen evidentie is.
In juli 2018 werd een akkoord bereikt over een pakket maatregelen, waaronder een verbod op
het gratis
weggeven
van plasticzakken door winkeliers, het verplicht gebruik van herbruikbare bekers op evenementen en duidelijke doelstellingen
om
tegen
2022 te
komen
tot 90% recyclage van drankverpakkingen. Maar echt robuust wordt zwerfvuil niet aangepakt,
aldus de Bond Beter Leefmilieu.
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Zo behaalt Fost Plus, de organisatie die instaat voor de inzameling en
recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval, vandaag al die 90% op
basis van zelfrapportering, dus hoeft de verpakkingsindustrie de
eerstkomende jaren geen extra inspanning te leveren.
Er zijn echter onafhankelijke recyclagecijfers nodig en de
doelstelling moet 95% bedragen, een cijfer dat gemakkelijk wordt gehaald in landen met een goed werkend statiegeldsysteem. Ook verbiedt de Vlaamse Regering enkel de gratis kassazakjes en niet alle plastic wegwerpzakken.
Daarmee blijft Vlaanderen achterophinken ten opzichte van Brussel
en Wallonië, die wel al een verbod daarop invoerden.
De regering schuift heel wat beslissingen voor zich uit, want pas
tegen eind 2023 wordt het beleid opnieuw geëvalueerd. Indien de
industrie dan de (te zwakke) doelstelling niet haalt, zou niet de
volgende regering, maar pas die erna een statiegeldsysteem
invoeren. Het debat is met dit akkoord dus nog niet afgesloten.
Van snel en goedkoop naar duurzaam en realistisch
Het marktmodel van de toekomst is niet snel en goedkoop,
maar duurzaam en realistisch geprijsd.
Wegwerpplastic
en
plastic uit
potentieel
giftige
stoffen, dat dus moeilijk te recycleren is (zoals piepschuim/polystyreen),
moet verdwijnen en plaatsmaken voor alternatieven. Ook zijn strengere producteisen aan de kledings- en verzorgingsindustrie op hun
plaats: beter ontworpen kleding met garens die minder vezels verliezen en
een
verbod
op het
gebruik
van microplastics in verzorgingsproducten en cosmetica.
Landen moeten veel meer investeren in onderzoek naar plasticvervuiling en de effecten ervan op de gezondheid, zodat dit
probleem erkend en aangepakt wordt. En zodat de werkelijke kost
van plastic duidelijk wordt voor iedereen.

De Korhaan nr. 3 / juli 2019

Pagina 28

We moeten het goedje veel kritischer bekijken en zeker niet langer
als wegwerpproduct. Plastic is en blijft chemisch materiaal
en ook gerecycleerd
plastic
komt
uiteindelijk
in
een
verbrandingsoven of op een afvalberg terecht, of via het zwerfvuil in
ons leefmilieu. Omdat plastic nooit 100% gerecycleerd kan worden,
moet het op lange termijn zo veel mogelijk verdwijnen en vervangen
worden door duurzame alternatieven.
Plastic? Attack!
Hoe groter de vraag naar verandering en alternatieven, hoe vlugger
die verandering er komt. Dit kun je alvast zelf doen om te tonen dat
je minder plastic afval wilt:
- Koop geen wegwerpplastic zoals rietjes, wegwerpbestek, bekers en
bordjes.
- Wees kritisch met verpakkingen: groenten en fruit met een
schil hebben geen extra verpakking nodig, net zomin als gebottelde
dranken, koekjes die al in een doos zitten, enzovoort.
- Kies voor recycleerbare alternatieven, zoals drank in brik of glazen
flessen.
- Beat the microbead: koop geen verzorgingsproducten
met plastic korrels in, zoals scrubs of glittershampoo.
- Neem herbruikbare tassen mee naar de winkel.
- Recycleer wat je kunt.
Biologisch afbreekbaar plastic en bioplastic
- Biologisch afbreekbaar plastic (meestal zakjes) wordt volledig
gemaakt van natuurlijke producten zoals suikerriet of zetmeel
en kan binnen zeven weken verdwijnen in een industriële
compostinstallatie op hoge temperaturen - tot 65 °C.
Bacteriën breken het materiaal af tot natuurlijke stof. Gooi je
het op je eigen composthoop, dan kan die natuurlijke afbraak
algauw twee jaar duren. Komt dit plastic bij het
restafval of het zwerfvuil terecht, dan duurt de afbraak nog
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veel langer. Het moet dus als gft worden ingeleverd om nut te
hebben.
-

Bioplastic verwijst naar plastic dat slechts een bepaald
percentage natuurlijke producten bevat. Een voorbeeld is de
zogenaamde plant bottle van Coca-Cola. Daardoor kost de
productie minder energie en worden er minder chemische
producten gebruikt, maar het eindproduct is niet biologisch
afbreekbaar en heeft verder dus dezelfde eigenschappen als
gewoon plastic.

Joke Van Damme
Met dank overgenomen uit Snep, jaargang 17 # 3, driemaandelijks
verenigingsblad Natuurpunt Gent

https://haerlemsbodem.nl/plastic-soup-kenniscafe/
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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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“Een half jaar met drie onderbroeken”
Lian en André de Jel uit Horendonk, beiden lid van onze afdeling Natuurpunt
Noorderkempen, hadden een droom: de Pacific Crest Trail. 4600 kilometer
aan één stuk wandelen waarbij je een half jaar in een klein ultralicht tentje
slaapt. Van Mexico naar Canada door 41 prachtige Nationale Parken en
wildernisgebieden van de Verenigde Staten.

Een reis als deze levert mooie verhalen
op. Wat zie en overkomt je allemaal in
dat half jaar? Welke planten en dieren
kom je allemaal tegen? Wat doet zo’n
lange tocht met je en met de relatie? Lian
en André hebben deze tocht onlangs
uitgelopen en er een prachtig boek over
geschreven: “Een half jaar met drie
onderbroeken”. Het is een reis vol
prachtige
natuur,
verwondering,
uitputting, pijn, verdriet, euforie en
inspiratie. Van tegenslagen en jezelf weer
vinden. Maar ook oog in oog staan met
beren en slangen of bosbranden waar ze langs moesten. Hieronder
één van de hoofdstukken:
Woestijnbloemen
“Hoi, André. Ziet de omgeving eruit als in de game Red Dead
Redemption?”, vraagt Chretien, één van mijn beste vrienden via
WhatsApp. “Hi Chreet. Ja, het is precies zoals in de game. Ik mis
alleen mijn paard nog!”, schrijf ik terug. Maar eigenlijk zeg ik er niet
bij dat het nog veel meer is dan dat. Hoewel de western game je
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ontzettend goed deze wereld in trekt: je kunt het niet ruiken of
voelen.
Zoals een hommel die zoemend langs komt. Hij landt op een plant
met heel veel kleine, lichtblauwe bloemen. Naast hem zitten nog
veel meer hommels en bijen. We kijken er op ons gemak naar en
ruiken de parfumachtige geur van de bloemen. “Lekker hè?”, zegt
Lian. Met een glimlach knik ik instemmend. Ze is zo vrolijk als een
kind in een speeltuin. Nee, snel gaan we op sommige ochtenden niet.
We genieten van alles om ons heen.
Even verderop ontdekken we planten met heel veel grote, witte
bloemen. Ook deze ruiken superlekker. “Ik kan niet vinden wat voor
plant dit is”, zegt Lian, terwijl ze ondertussen verder zoekt in één van
de natuurgidsen die we op de smartphone hebben staan. Ook deze
plant zit vol met insecten. Ze zien er uit als een soort langpootmug.
Alleen kleiner, met een soort zwart raster op hun doorzichtige
vleugeltjes. “Laat mij eens kijken.” Ik neem de telefoon van haar over
en begin te scrollen. “En, weet je al wat het is?”, vraagt ze na verloop
van tijd. Ik kijk haar aan en haal mijn schouders op. “Ik doe mijn best,
maar kan de naam van deze plant ook niet vinden.” Jammer. Maar
ach, namen zijn slechts labels, het blijft mooi om te zien. Ik berg de
telefoon weer op, ga naast haar staan en we buigen wat dichterbij.
Samen kijken we verwonderd hoe de insecten met hun lange poten
over de bloemen kruipen, hun voelsprieten naar achteren buigen en
met hun snuit voorwaarts de bloem in gaan.
Een wandelaar komt in een vlot tempo aanlopen. Hij laat een klein
stofwolkje achter. “Hallo.” Hij groet ons zonder op te kijken. Zijn
ogen zijn gericht op het schermpje in zijn handen. Met zijn vinger
gaat hij er overheen. “Ik begrijp soms niet waarom zoveel
langeafstand wandelaars met oordopjes aan het stappen zijn”, zeg ik
tegen Lian. Ze knikt. “Ja, ik begrijp het ook niet echt. Wie gaat er nu
naar muziek of een boek luisteren, terwijl er zo veel moois te zien is.
Zo kan je toch niet genieten van de rust en het landschap?” Ja,
inderdaad. We zagen al meer mensen dit doen. Ik begrijp hen ergens
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wel. Muziek is emotie en kan je stemming behoorlijk opkrikken en
versterken. Maar ik neem liever de omgeving zonder afleiding in mij
op. Lian is net zo. Voor mij is het niet alleen van A naar B wandelen,
maar ook ontdekkingen doen en genieten van de natuur. En mij lukt
dat alleen maar als ik niet steeds afgeleid wordt. Dan sta ik er niet
echt voor open. Voor mij is het wandelen met muziek in mijn oren
alsof ik in een auto door een landschap rijd. Je bent er wel, maar je
bent er niet echt.
“Wat is het hier prachtig. Dit gebied is zo anders dan wat we gewend
zijn!”, zegt Lian, terwijl ze rustig rond kijkt. Het is heerlijk om haar zo
te zien genieten. We staan in een kleine kloof in de schaduw. De
wand is iets vochtig en er groeit van alles op. Haar ogen rusten op
een soort ledervaren. Het is klein, donkergroen met gelige stippen
aan de onderkant. “Ik voel me net als de ontdekkingsreizigers Stanley
of Livingstone in Afrika. In een compleet vreemde wereld de ene na
de andere ontdekking doen.” Ik snap haar helemaal. “Ja, zo voel ik
me ook. Ik snap niet dat zoveel andere wandelaars de woestijnsectie
het minst interessant vinden en afleiding zoeken. Dit eerste traject is
echt supermooi!” Lian laat het blaadje van de varen los en komt
omhoog uit haar gebukte houding. “Ja, moet je eens kijken wat we in
zo’n korte tijd al allemaal voor interessante dingen hebben ervaren.”
Op de een of andere manier dacht ik altijd aan de Sahara, toen we
thuis de woestijnsectie aan het voorbereiden waren. Maar dit is
helemaal geen gortdroge zandbak met hoge zandduinen. Op dit
moment lijkt het in de verste verte niet op de dorheid van een
gemiddelde western film. De ratelslangen, hagedissen, rondcirkelende gieren enzovoorts. Ja, die zien we net als in de films. Ik
dacht ook dat het zwaar en saai zou zijn. Iets waar je de eerste
maand doorheen moet ploeteren. Maar niets had me voorbereid op
die enorme bloemenzee en prachtige planten die hier zijn. Het is
werkelijk verrassend en maakt het wandelen erg leuk. Deze woestijn
is heel bijzonder.
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De kracht van de zon gaat dwars door ons heen, dat wel. We
schroeien letterlijk weg. Ik pak de zonnebrandcrème uit het vakje van
de heupband en begin het al wandelend op te doen. “Daar is niet
tegenop te smeren, zeg. Volgens mij doen we iets niet goed”, zeg ik
tegen Lian. “Hoe bedoel je?” Haar voeten zakken weg in het mulle
zand. Ze blijft even staan en kijkt me vragend aan. “Nou, de meeste
wandelaars staan pas tegen acht uur op en tegen negen vertrekken
ze. Allemaal heel gezellig enzo, dat gezamenlijk opstaan en gezellig
babbelen, maar dat ploegen door het heetst van de dag vind ik toch
niet echt comfortabel.” Ze knikt. “Ja, daar heb ik ook al aan zitten
denken. Trouwens, we zijn veel meer water gaan dragen. We zitten
nu al aan acht liter water per persoon per dag. Volgens mij komt dat,
omdat we overdag in die hitte ontzettend veel vocht verliezen.” Ik
denk daar even over na. “Hmmm… Het lijkt wel een vicieuze cirkel.
Hoe heter het is, hoe meer vocht we verliezen. We moeten dan meer
drinken, waardoor we weer meer water gaan sjouwen. Dat weegt
weer extra waardoor we eerder moe worden, meer transpireren en
dus weer meer gaan drinken. Is nogal dom denk ik.” Ze begint weer
te wandelen. “Waar zit je aan te denken dan?” Ik zet mijn voet neer
en stap bijna op een hagedis die in een rap tempo oversteekt. “Nou,
waarom doen we niet gewoon hetzelfde als de Mexicanen of
Spanjaarden? Vroeg beginnen, siësta houden op het warmste
moment van de dag en daarna weer aan de slag? Die mensen
hebben ervaring in de hitte.”
In een ruk draait ze zich om. “Dat is een goed idee! Wat mij betreft
beginnen we midden in de nacht. Ik heb het wel een beetje gehad
met die hitte.” Ze ziet het helemaal zitten. Ondanks dat ik de eerste
dag oververhit raakte, blijkt in de dagen erna dat zij veel gevoeliger is
voor de hogere temperaturen. “Oké. Wat dacht je van iedere dag
rond half vijf opstaan en tegen half zes vertrekken? De woestijn is
dan nog goed afgekoeld en de zon is dan nog niet op.” Ze knikt. “Ja!
Laten we dat gaan doen. Misschien zelfs nog vroeger.” Maar dat zie
ik niet zo zitten.
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Het blijkt een uitstekende beslissing te zijn. In de vroege ochtend
wandelen we nu al circa vijftien kilometer zonder echt veel te
zweten, wat al gauw een kilo minder aan water in de rugzak blijkt te
zijn. Het is nu elf uur in de ochtend. We stoppen, want het is siësta
tijd. Ik wijs naar een overhangende rots met wat struiken. We
wandelen er heen. Er is niet veel plek, maar het is relatief koel en er
is schaduw. Lian pakt de kookspullen en even later eten we net als de
Mexicanen in de middag ons avondeten. Na het eten slapen we een
uurtje of twee en tegen vijf uur gaan we weer verder wandelen. “Je
merkt echt een verschil, hè? Alsof je weer vol energie zit.” Lian knikt.
“Ja, dat heb ik ook. Dit is zoveel relaxter.”
In de avond wandelen we tien kilometer en die zijn voorbij voordat
we er erg in hebben. De volgende dagen herhalen we deze nieuwe
methode en het werkt uitstekend. Het gaat zo goed zelfs dat we het
aandurven om gemiddeld vijf kilometer per dag meer te wandelen.
We beginnen nu zelfs een voorsprong op te bouwen op ons schema.
Het gaat lekker!!
Dit was één van de 58 hoofdstukken uit het
boek. Het ene verhaal wordt door de ogen
van Lian beleefd, het volgende door die van
André. Het is een intens boeiend boek dat
zeer goed ontvangen wordt.
Een recensie:
“Een schitterend, indrukwekkend verhaal. Een
prachtig boek om te lezen voor mensen die van
uitdagingen houden. "De ultieme uitdaging"
had ook een mooie titel voor dit boek kunnen
zijn.”
J. Ridderhof

Er zijn twee versies van het boek. Een traditioneel zwart-wit leesboek
en een Speciale Uitgave in kleur met veel foto’s.
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Er is ook een korte promotiefilm gemaakt:
https://www.youtube.com/watch?v=x1fuctHu-bg
Mocht je het zelf willen lezen, iemand blij willen maken met een
mooi avonturenboek of ‘het woord willen verspreiden’:
 zwart-wit leesboek: ISBN 9789463455602 kost €19,95
 speciale uitgave in kleur met foto’s: ISBN 9789463455619 kan
je voor €25,50 aankopen
Beide boeken zijn in heel Nederland en België verkrijgbaar via:
1. https://www.boekenbestellen.nl/boek/een-half-jaar-met-drieonderbroeken Dit heeft onze voorkeur. Zij waarderen schrijvers en
geven ons een eerlijke vergoeding.
2. Via de boekwinkel.
3. Bestel liever NIET via bol.com. Daar krijgen wij slechts 19 cent per
verkocht boek

We kijken uit naar jullie reacties! Liefs,
Lian en André
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Lente
Het zijn dappere wezens, mijn bosvrienden. Ze laten zich niet
intimideren door kalenders of weersvoorspellingen en kondigen het
luidkeels aan: “ De lente is in aantocht!”
Was ik verleden jaar ongerust over het uitblijven van de eerste
groene blaadjes aan de bomen als gevolg van die vreselijke lange
winter, dan ben ik nu echt wel bezorgd over de onversaagde
dapperheid waarmee dit bos ontwaakt uit de sluimerende
winterslaap die nauwelijks merkbaar en heel erg kort was.
Glashelder duidelijk zijn ze daar: alle tekenen van een naderende
lente.
Wat in het dagdagelijkse leven mijn grootste handicap is (m’n
overgevoeligheid aan bewegingen en prikkels) is nu mijn dierbaarste
talent. Alles volg ik op, en ik beleef de euforie van de boswezentjes
mee tot in mijn ziel, wat een heerlijk seizoen!
Met skisokken, een wollen trui en sjaal zit ik buiten koffie te drinken
en geniet van het concerto dat luidkeels gegeven wordt want de
strijd om het beste territorium is losgebarsten en dat zal je geweten
hebben! De zanglijster is, van alle uitbundige zangers, de eerste die
mijn volledige aandacht wint met op de achtergrond het koortje van
koolmeesjes wiens roep al geruime tijd weerklinkt. Met haar
prachtige luide zang, meestal vanuit de top van een boom, herhaalt
de zanglijster telkenmale een keer of drie haar deuntje zodat je ze
heel gemakkelijk herkent.
De kolder heeft toegeslagen en iedereen voelt blijkbaar de
lentekriebeltjes in de buik fladderen en dat maakt het schouwspel
vanuit mijn bos-kijk-huisje méér dan de moeite.
Ik lig in een deuk als ik de Rode eekhoorn zie sprinten rond de
voederplank terwijl hij verwoede pogingen onderneemt om – een
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haast onverstoorbare - dikke bosduif weg te jagen van de drinkbak.
Echt veel voedsel ligt er niet op tafel, het zijn meer een soort van
snacks waarmee ik hen verwen, want er is momenteel voedsel
genoeg in de natuur. Balancerend op een twijgje knaagt de deugnieteekhoorn een tijdje later aan de Magnolia-knoppen, blijkbaar niet
alleen voor mensen een eetbare delicatesse! Een beetje zonde vind
ik het wel, maar dat is nu eenmaal het evenwicht van de natuur, en
het kan hem maar smaken. De houtduif vindt het in ieder geval
opperbest en kirt vrolijk terwijl ze de laatste broodkruimeltjes oppikt.
Ik ben trouwens maar wàt blij dat ik de dikke houtduiven en m’n
koppeltje Turkse tortels terug zie verschijnen. Na de berichten dat de
parasiet Trichomonas extra woekerde door het zachte en vochtige
weer deze winter, was ik er niks gerust in en zorgde ik er voor dat de
voedertafel min of meer schoon bleef en de drinkketel gevuld was
met helder regenwater.
Het houten huisje voor de pindakaaspot met gedroogde
meelwormen is ook een geweldige aanwinst en nu de pot meer dan
halfleeg is zie ik tot mijn verbazing dat de ontstane holte ook nog
gebruikt wordt door een vindingrijk koolmeesje, dat komt schuilen in
een plensbui! Geweldig multifunctioneel, zou ik durven zeggen!
Ik vraag me af hoe de insectenwereld deze - tot nu toe erg zachte winter heeft overleefd.
De grote zwarte huisspin, ook wel Tegenaria domestica genoemd behoort tot de orde van de Arachnida en is dus heus géén insect heeft deze winter in elk geval als extreem mild ervaren en tot mijn
grote afschuw zitten er in de kleine kruipkelder waar mijn
watermeter staat nu een twintigtal exemplaren. Ik ben dan wel een
natuurmens, maar ik kan mijn weerzin toch echt maar nauwelijks
onderdrukken als ik verplicht word in de put af te dalen om mijn
watermeterstand te noteren. Het lijkt me wel een ‘Indiana Jones’film en met een kleine veger baan ik me een weg door de webben en
de grote zwarte spinnen die overal langs de muren en het trapje
zitten. Ik griezel en ben pas gerust als ik mijn kleren heb uitgeschud
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en mijn pyjama kan aantrekken… je weet maar nooit waar die
beesten zich in thuis voelen! Brrrr…
Ook mijn compostvat zit alweer vol leven, en het is dan ook een
megaparty voor de vogelvrienden wanneer ik beslis mijn compost
deze lente te oogsten en ¾ van het vat uitkieper op een groot zeil.
Het mooie, rijke compost zit uiteraard vol lekkers en dat nieuws gaat
vliegensvlug rond in het bos. Even laten gebeuren en straks met een
riek het compost tussen de planten gooien zodat er niets verloren
gaat!
Tijdens een wandeling ontdek ik ontluikend speenkruid en de
hondsdraf die met zijn paarse bloempjes al piepklein langs de
bermen verschijnt. Ook bij mij in de tuin zijn de voorjaarsbloeiers al
vrank en vrij aanwezig, en het duurt een hele tijd voor ik het raadsel
van de ‘midden-in-het-bos-groeiende’ paasbloemen kan ontrafelen.
Uiteindelijk begrijp ik dat het waarschijnlijk een reeks onontdekte
voorraadplekjes zijn van onze vindingrijke vriend de eekhoorn. En
door dit gebeuren, heb ik ineens een verklaring voor het verdwijnen
van een mandje bloembollen, vorige herfst.
De gouden rode gloed rond de boomkruinen verraadt de gezwollen
knoppen die met nog een heel klein beetje meer zonlicht en warmte
overvloedig zullen openbarsten.
Welkom heerlijk buitenleven… de mooie tijden komen er aan!
Carine Schelkens
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Heel kleine vogeltjes … wat grotere vogels …
heel grote vogels
Allemaal in mijn kleine tuintje … in de lente, of is het al zomer
geworden? Neen, ineens brrrr - de winter is toch nog niet gedaan met één constante: het moet meer regenen. Wel verwarrend.
Er hangt een vogelkastje kort bij mijn keukenraam, maar verscholen
tussen takken. Zou het bewoond zijn deze lente? Zonder het te
willen heeft moeder mees zich verraden: een beetje verder in de tuin
is een lange dwarsbalk. Daar zie ik een meesje op huppelen: wip,
vooruit, omkijken, kijken links en rechts, weer even vooruit wippen,
rondkijken, twijfelen, toch maar wat verder vooruit … Moeke
pimpelmees verraadde zich gewoon door zo omzichtig opvallend
haar nest te benaderen. En ineens, zoef binnen, al het lekkers in de
bekjes stoppen (maar dat kon ik natuurlijk niet zien). Dan weer – wip
– ineens weg, om kort nadien terug weer opvallend onopvallend
haar nestje te benaderen.
Aan de drinkbak: een dorstige bosduif waagt een bezoekje, mus en
mees kennen de plaats al beter, onze grote zwartekoppen zijn héél
voorzichtig, controleren eerst heel de omgeving voor ze even aan het
water nippen. De kleine voederplank is een bekend oord, er is
meestal wel bezoek. Twee tortelduiven ijverig, naast elkaar. Klein
stapje achteruit, oei, fladder, fladder, dat was net iets te ver.
Gewoon over de andere heen stappen naar de anderen kant gaat
natuurlijk ook. En vorige keer zat een onbevreesd musje gewoon
tussen die twee pikkende snavels het lekkerste er tussenuit te halen.
Tortelduif, mus en mees te samen is geen probleem, gewoon
gezellig, maar de aanvliegende kraai wordt gewoon weggejaagd door
ons “snoezig” tortelduifje!
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En op de grond zitten ook nog het trouwe roodborstje, een koppel
merels, samen of apart, en … 3 tot zelfs 5 musjes!
Een zeldzame gier in ons land is zeker heel speciaal, fantastisch, maar
… ik geniet ook gewoon van mijn trouwe, eenvoudige, soms
onopvallende tuinbezoekers.
Veerle
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De crash van de insecten
Veel mensen kunnen niet meer samenleven met de natuur
Een nieuwe studie bevestigt wat wetenschappers al een tijdje zien
aankomen: wereldwijd nemen de aantallen insecten onrustwekkend af. In
dat proces gaan tal van nuttige diensten die ze de mens leveren verloren.
Experts schetsen de risico’s, ook voor ons land.

In 2017 verscheen in het vakblad Public Library of Science One een
ophefmakende studie van Duitse en Nederlandse wetenschappers,
die vaststelden dat de jongste dertig jaar het bestand van vliegende
insecten in goed onderzochte Duitse natuurgebieden, waar de dieren
in principe beschermd zijn, met liefst 76 procent afnam. Het inzicht
werd gepopulariseerd in het ‘voorruitverschijnsel’: als je vroeger in
de zomer met de wagen reed, moest je bij elke tankbeurt je voorruit
schoonwassen om dode insecten te verwijderen. Nu moet je dat zo
goed als nooit meer doen.
Vorig jaar verscheen in het gezaghebbende Proceedings of the
National Academy of Sciences een studie van Amerikaanse
onderzoekers in het regenwoud van het Caribische eiland Puerto
Rico. Ze concludeerden dat het bestand van boomkruininsecten er
de jongste 36 jaar met 78 procent was afgenomen, en dat van
bodeminsecten met liefst 98 procent. Dat is ronduit dramatisch.
Parallel daarmee was er een sterke afname van insectenetende
dieren zoals kikkers, hagedissen en vogels.
‘De resultaten van die studies waren dramatisch, want insecten
vertegenwoordigen ongeveer twee derde van alle diersoorten op het
land’, stelt de Belgische insectenexpert Kris Wyckhuys. ‘De trend
bevestigt de veronderstelling van een groeiend aantal
wetenschappers dat de mens verantwoordelijk is voor de zesde grote
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uitstervingsgolf in de geschiedenis. Vroeger waren de oorzaken een
komeetinslag of vulkaanuitbarstingen. Vandaag zijn wij het door onze
levensstijl, die het andere leven op aarde decimeert. Het gaat
waanzinnig snel, maar voor de insecten nog acht keer sneller dan
voor de vogels en zoogdieren.’
Met meikevers spelen
Wyckhuys maakte vorige maand met een Australische collega
wereldnieuws met een analyse in Biological Conservation. Ze
ploegden door een groot aantal publicaties over de evolutie van
insectenaantallen en weerhielden er 73 voor nauwgezette studie.
Daaruit blijkt dat we goed op weg zijn om de volgende decennia liefst
40 procent van alle insectensoorten in de wereld in de vernieling te
drijven. Het gaat niet uitsluitend om zeldzame en gespecialiseerde,
dus kwetsbare, soorten, maar ook om algemene. Per mens zouden er
– al naargelang de bron – iets tussen 200 miljoen en 1,5 miljard
insecten zijn.
De biodiversiteitscrisis is niet langer iets van zeldzame iconische
soorten als de ijsbeer, orang-oetan of tijger, maar ook van algemene
en minder opvallende dieren die verdwijnen. De vrijgekomen ruimte
wordt ingenomen door een klein aantal cultuurvolgers die het
uitstekend doen in het zog van de mens. Het gevolg is een drastische
vermindering van ecosysteemdiensten, zoals bevruchting van
planten en afbraak van rottend materiaal, die insecten verschaffen.
De West-Vlaamse grootouders van de nu 42-jarige Kris Wyckhuys
waren boeren met een hart voor de natuur. Hij bracht als kind veel
vakanties door op de boerderij, waar hij sprinkhanen ving en met
meikevers speelde. Op zijn zevende werd hij lid van de plaatselijke
natuurvereniging ‘De Torenvalk’. Hij bleef dat tot hij in 1995 aan de
UGent landbouwingenieur ging studeren. Hij specialiseerde in
gewasbescherming. Zijn werk bevond zich altijd op het raakvlak van
natuur en landbouw: hij ging op zoek naar natuurlijke vijanden van
plaaginsecten om die ter bestrijding van plagen in de landbouw in te
zetten. Hij werd een wereldexpert in de biologische bestrijding van
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schadelijke insecten, en ijvert voor de ontwikkeling van
landbouwproductiemethodes waarbij weinig of geen chemische
bestrijdingsmiddelen meer moeten worden ingezet.
Als insectenliefhebber vindt hij het dramatisch dat zoveel soorten
het moeilijk krijgen als gevolg van onze activiteiten. ‘Onder meer
mestkevers krijgen het kwaad,’ vertelt hij vanuit Vietnam, waar hij
momenteel woont en werkt. ‘Ze gaan ten onder aan het massale
gebruik van pesticiden in de veeteelt. De vitale rol van deze diertjes
in graslanden werd al in het Oude Egypte op prijs gesteld. Ze ruimen
razendsnel koeienvlaaien op, onder meer door er bolletjes van te
maken, die ze naar een geschikte plek rollen en daar begraven als
nestplaats voor hun jongen. Maar de pesticiden komen ook in de
mest terecht, waardoor de kevers ze in hun lichaam krijgen en ten
onder gaan. Het gevolg is dat het veel minder gemakkelijk wordt om
mest in de natuur op te ruimen. Een vitale grondstof wordt op die
manier een afvalprobleem. In Australië heeft de mens na de
kolonisatie samen met het vee mestkevers moeten invoeren, omdat
er anders een massa koeienvlaaien achterbleef in de zon. Insecten
zijn wereldwijd uitermate nuttig in het grootste deel van de
natuurlijke en landbouwkundige ecosystemen.’
Weinig dagpauwogen
De belangrijkste oorzaak van de teloorgang van insecten is
habitatverlies. Veel soorten verliezen hun natuurlijk biotoop als
gevolg van menselijke activiteiten. Als ze niet de kans hebben om te
verhuizen, gaan ze onderuit. Dat geldt ook voor Vlaanderen. ‘Er zijn
de jongste tijd niet veel winnaars in de Vlaamse insectenwereld,
maar het gaat bijvoorbeeld wel goed met meerdere libellen en
waterjuffers’, vertelt insectenexpert Wim Veraghtert van
Natuurpunt. ‘De waterzuivering heeft ervoor gezorgd dat prachtige
soorten als de beekjuffers – de inspiratiebron voor elfjes – zo goed
als uit de doden zijn opgestaan.’
Maar voor veel soorten is het ook bij ons kommer en kwel. ‘We zien
momenteel weinig dagpauwogen’, zegt Veraghtert. ‘Het is nochtans
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een van onze algemeenste vlinders in het voorjaar. Maar door de
droogte van vorige zomer is de brandnetel, de voornaamste plant
voor zijn rupsen, massaal gestorven voor de rupsen volgroeid waren,
zodat er in het najaar weinig dagpauwogen waren. Dat vertaalt zich
nu in heel lage aantallen. Het is een gevolg van de extreme
weersomstandigheden die gepaard gaan met de klimaatopwarming,
en die het leefmilieu van de vlinder beïnvloed hebben.’
Veraghtert vertelt dat een langlopend onderzoek naar Britse
nachtvlinders een sterke achteruitgang voor twee derde van de 320
onderzochte soorten blootlegde. Voor ons land refereert hij naar
grote problemen als gevolg van een hoge afzet van stikstof in bossen
en heiden door de overbemesting van onze landbouwgronden.
‘Sommige soorten kunnen er tegen, maar voor andere is het
dramatisch’, legt hij uit. ‘Er zijn proeven gedaan met dagvlinders
zoals het hooibeestje, nachtvlinders zoals de lieveling en sprinkhanen
zoals het knopsprietje, waaruit bleek dat hun rupsen of jongen het
veel minder goed doen als ze moeten leven van planten met een
hoger stikstofgehalte dan normaal. Stikstof is een sluipmoordenaar
voor insecten. Je ziet het niet, maar het veroorzaakt veel ellende.’
Ook Veraghtert waarschuwt ervoor dat we naar eenheidsworst
evolueren: overal in de wereld hetzelfde beperkt aantal succesvolle
soorten die hyperdominant worden. ‘Het zijn de kraaien en kauwen
van de insectenwereld: cultuurvolgers. Een illustratief voorbeeld is
het Aziatisch lieveheersbeestje: een vrij groot diertje dat in het begin
van de jaren 1980 in West-Europa ingevoerd werd als natuurlijke
bestrijder van bladluizen in serres. Maar er ontsnapten diertjes en
die veroorzaken een ravage in de natuurlijke populaties van
inheemse lieveheersbeestjes. Veel soorten gaan bijgevolg ernstig
achteruit. Hetzelfde is in de Verenigde Staten aan het gebeuren.’
Pieter Vanormelingen van Natuurpunt is gespecialiseerd in bijen en
hommels. Hij vertelt dat gekweekte hommels die in serres als
bestuivers moeten gaan opereren, soms ziektes dragen die ze, als ze
ontsnappen, aan wilde soorten kunnen doorgeven, waardoor die in
de problemen komen. Veel soorten hommels en solitaire bijen gaan
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achteruit of staan op het punt te verdwijnen als gevolg van verlies
van landschappen met voldoende geschikte bloemen, zoals
vlinderbloemigen. ‘Er is bijvoorbeeld veel minder rode klaver dan
vroeger, wat vooral voor hommels met een lange tong een groot
probleem is’, legt Vanormelingen uit. ‘Hommels met een korte tong
kunnen nog aan hun trekken komen in natuurvriendelijke tuinen. We
zijn in Vlaanderen op een eeuw tijd minstens tien hommelsoorten
kwijtgespeeld. Sommige natuurgebieden kun je wel zo beheren dat
ze opnieuw gunstig worden voor zeldzame hommels en bijen. Het
natuurgebied Averbode Bos en Hei is er een mooi voorbeeld van.’
Vanormelingen vertelt ook dat er nieuwe soorten bijen in ons land
toekomen, meestal gedreven door de klimaatopwarming: ‘Het gaat
dikwijls om warmteminnende soorten uit het zuiden die hier vooral
via de steden binnenkomen en helemaal niet kieskeurig zijn, zodat ze
gemakkelijk leefbare populaties kunnen opbouwen. Op het groendak
van het kantoor van Natuurpunt in Mechelen huist sinds kort een
populatie van de luzernebehangersbij: een nieuweling met een grote
kans op succes.’
In Flanders Fields
Vlinderbioloog Hans Van Dyck, tevens hoogleraar aan de UCL, was
een van de eersten om, samen met Dirk Maes van het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek (INBO), te waarschuwen voor de
teloorgang van insectenpopulaties. In 2001 publiceerden ze in
Biological Conservation gegevens over de evolutie van Vlaamse
vlinderpopulaties. In de 20ste eeuw verloren we 19 van de 64
inheemse dagvlindersoorten, terwijl 69 procent van de overblijvers
sterk in aantal afnam. Urbanisatie en intensieve landbouw,
inbegrepen het gebruik van pesticiden, waren de voornaamste
drijvers van de teloorgang.
‘Het artikel veroorzaakte een schokgolf in de internationale
wetenschappelijke wereld’, herinnert Van Dyck zich. ‘Het topvakblad
Nature besprak het onder de veelzeggende titel “Butterflies fall in
Flanders Fields” – een referentie naar de massa slachtoffers van de
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Eerste Wereldoorlog. Vlinders zijn de vogels van de insectenwereld.
Je kunt ze gemakkelijk waarnemen, zodat hun wel en wee goed kan
worden gevolgd. Vooral vanaf de Tweede Wereldoorlog gingen veel
soorten, ook algemene, snel achteruit. Het proces is dus al een tijdje
bezig. Je kunt dat niet meer oplossen met het beheer van
natuurreservaten. Je moet de landschappen weer aantrekkelijker
maken voor vlinders. We hebben onze landschappen ecologisch
compleet uitgekleed.’
Enkele soorten doen het uitstekend, zoals het bont zandoogje, dat
net als onze merel een soort uit het bos is die zich met succes aan
andere biotopen heeft aangepast. Het was een gespecialiseerde
soort die zich ontpopte tot generalist. Maar zijn verwant de
argusvlinder is een voorbeeld van een soort die vroeger heel
algemeen was en nu nog slechts hier en daar voorkomt. ‘We weten
niet goed wat er mee gebeurd is, maar mogelijk werd de argusvlinder
het slachtoffer van een klimaatval’, vertelt Van Dyck. ‘Door het
warmer worden van ons klimaat begon de vlinder in het najaar aan
een derde generatie, maar de tijd daarvoor was te kort, zodat die het
niet haalde. Dat is een zware klap voor een soort.’
Een onderschatte factor in het uitstervingsverhaal is volgens Van
Dyck de permanente lichtvervuiling ’s nachts. Het gaat dan niet
uitsluitend om motten die door het licht aangetrokken worden en
zich te pletter vliegen tegen lampen of er gemakkelijk door
vleermuizen worden gevangen. ‘Het ontregeld raken van een
natuurlijk dag- en nachtritme kan de ontwikkeling van insecten
hinderen’, stelt Van Dyck. ‘Vooral in Vlaanderen met zijn vele licht
kan dat erg zijn. Het is dus een veelheid aan factoren die onze
insecten hindert.’
Van Dyck hamert ook op het algemene plaatje van grootschalig
insectenverlies: ‘Je zult insecten nooit kunnen uitroeien, en zeker
niet in honderd jaar. Je zult altijd overlevers hebben,
opportunistische soorten zoals de wespen – die raken we niet kwijt.
Maar we gaan problemen krijgen met ecosysteemdiensten, zoals de
bevruchting van gewassen én wilde planten die in het gedrang komt,
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en de afbraak en recyclage van dood natuurlijk materiaal. Dat laatste
is een systeem dat in schakels verloopt, en als een van de schakels
wegvalt kan de omlooptijd van stoffen zo sterk vertragen dat andere
soorten het moeilijk krijgen. Problemen met insecten werken door in
heel het ecosysteem.’
Pesticiden in mussenveren
Uit de studie van Kris Wyckhuys en zijn collega blijkt dat
habitatverlies de belangrijkste oorzaak van de afname van insecten
is, maar pesticiden volgen op een eervolle tweede plaats. Het is zijn
stokpaardje. ‘Een recent onderzoek van Zwitserse huismussen wees
uit dat álle diertjes die in de zogenaamd ongerepte alpenweiden
bemonsterd werden, sporen van de nieuwste lichting pesticiden – de
neonicotinoïden – in hun pluimen hadden. Maar het is heel moeilijk
om tegen de pesticide-industrie op te boksen. Het gaat om een
sector met een globale omzet van 75 miljard dollar per jaar.
Wereldwijd escaleert het gebruik nog altijd. Verwacht wordt dat de
omzet binnen enkele jaren zal stijgen tot 90 miljard. Dat is
verschrikkelijk. Zeker omdat we sinds 1962, sinds de publicatie van
het boek Silent Spring van de Amerikaanse milieuactiviste Rachel
Carson, weten hoe groot de impact van pesticiden op de natuur is. Ze
treffen niet alleen insecten, maar ook tal van andere dieren,
insecteneters en andere. Pesticiden zouden in de landbouw
uitsluitend als allerlaatste optie gebruikt mogen worden, niet als
eerste verdedigingslinie, zoals nu dikwijls het geval is.’
De pesticiden op gewassen roeien ook niet uitsluitend de
plaaginsecten uit, maar eveneens de natuurlijke vijanden van die
insecten. Dus moet je nadien nog meer pesticiden gebruiken, ook om
de ontwikkeling van weerstand van de geviseerde beestjes tegen te
gaan. ‘Het is een verhaal zonder einde’, zucht Wyckhuys. ‘Wij pakken
het anders aan. We zoeken vooreerst naar manieren om
landbouwgewassen opnieuw leefbaar te maken voor natuurlijke
vijanden van de plaaginsecten, via zogenaamde ecologische
ingenieurstechnieken zoals het inplanten van bloemstroken of
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bermen met grassen. Een tweede optie is dat we zelf natuurlijke
vijanden van plaaginsecten gaan zoeken in hun oorspronkelijke
biotopen, die we zorgvuldig onderzoeken en evalueren, waarna ze
eventueel uitgezet kunnen worden in landen waar het plaaginsect
een probleem is geworden. Het uitzetten van een piepklein
sluipwespje dat in Paraguay een natuurlijke vijand is van de wolluis,
die in 1970 per ongeluk in Afrika en later in Azië terechtkwam, waar
ze een ravage aanrichtte onder de maniok, heeft tientallen miljoenen
mensen het leven gered. De sluipwesp roeit de wolluis niet uit, maar
ze houdt haar populatie binnen aanvaardbare normen.’
De problematiek van recente plaaginsecten bij ons, zoals de
buxusmot of de kastanjemineermot, zou je, volgens Wyckhuys, ook
best aanpakken door in de oorspronkelijke leefgebieden van de
insecten naar een uiterst selectieve en efficiënte natuurlijke vijand te
gaan zoeken om zo de ecologische balans te herstellen. ‘Ik besef dat
biologische bestrijding een kwalijke reputatie heeft als gevolg van
enkele faliekant afgelopen experimenten, meestal in een ver
verleden, maar in de meeste gevallen is ze succesvol’, benadrukt
Wyckhuys. ‘Er zijn wereldwijd al meer dan 250 plaaginsecten met
succes door middel van biologische bestrijding onder controle
gebracht. De meeste sluipwespjes en andere predatoren die
daarvoor gebruikt worden, zijn zo selectief dat de kans dat ze
overschakelen naar een andere vijand piepklein is.’
Vroeger aanvaardden mensen de natuur, maar voor veel boeren
vandaag is alles wat in hun gewassen beweegt een potentieel
probleem. Het is ook nog veel te veel aan de orde in tuinen van
mensen die graag prutsen met chemicaliën. Veel mensen kunnen
niet meer samenleven met de natuur. Dat moet veranderen. ‘Als we
echt willen evolueren naar een wereld met een minimaal
pesticidegebruik, die ook leefbaar is voor landbouwers, moeten we
biologische bestrijding op steeds grotere schaal gaan toepassen’,
stelt Wyckhuys. ‘Het is mijn levenswerk. Veel boeren die de
omschakeling van chemische naar biologische bestrijding maken zien
hun loon trouwens stijgen.’
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‘Als we het pesticidegebruik niet drastisch kunnen terugschroeven,
gaan we eindigen met een wereld vol muggen, kakkerlakken en
plaaginsecten. Een kakkerlak is de 4x4 van de insectenwereld: hij kan
echt alle terreinen aan. Veel muggensoorten zijn resistent geworden
tegen de courante pesticiden en zullen dus overleven. Maar deze
soorten bevruchten geen planten en doen niet aan natuurlijke
gewasbescherming, dus leveren ze zo goed als geen
ecosysteemdiensten. Wat er nu gebeurt is vooral erg voor nuttige
insecten. Gelukkig beginnen steeds meer mensen dat te beseffen.
Hopelijk gaan ze ook bereid zijn wat meer te betalen voor voedsel
dat geproduceerd wordt met respect voor de natuur. Zo kunnen we
het tij misschien nog keren.’
Om over na te denken
 Stikstof is een sluipmoordenaar voor insecten: je ziet het niet,
maar het veroorzaakt veel ellende.
 We hebben onze landschappen ecologisch uitgekleed – een
ramp voor insecten.
 Een sluipwespje uit Paraguay heeft in Afrika tientallen
miljoenen mensenlevens gered.
 De problematiek van de buxusmot zou je best aanpakken met
een natuurlijke vijand uit haar oorspronkelijke leefgebied.
 Pesticiden zouden uitsluitend als laatste redmiddel gebruikt
mogen worden, niet als eerste verdedigingslinie.
Dirk Draulans
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Met een hoogveenexpert in De Nol.
Toen ik hoorde dat André Janssen, een eco-hydroloog en
hoogveenexpert, naar Kalmthout zou komen, was ik er als de kippen
bij om mij kandidaat te stellen om de expeditie mee te maken.
Samen met een topgids een dag stappen rond het Stappersven en in
De Nol, met ‘s middags een zelfgemaakte picknick: daar kijk je naar
uit. Toen de afgesproken dag naderde sloeg de angst mij om het
hart. Er werd sneeuw voorspeld, en kou is niet mijn ding. Gelukkig
was ik niet de enige die bang was van de kou en werd het bezoek
twee weken uitgesteld. Op de nieuwe datum kon zelfs een
treinstaking de pret niet bederven. Iedereen was op de afspraak, met
de fiets, te voet of met carpooling. En ondanks de malaise in de kerk,
zijn de Clarissen nog steeds om te kopen met eieren, het was
schitterend februariweer.
André had duidelijk vooraf zijn huiswerk gemaakt. Hij toonde ons hoe
je een dergelijk onderzoek aanpakt: op een zelfgemaakte blinde
kaart van de omgeving had hij het grachten-en bekensysteem
uitgetekend. Dat toont de afvoer van het oppervlaktewater. De
hoogtelijnen op dezelfde kaart tonen de motor achter de afvoer van
het grondwater. Als je dan de literatuur er nog op naslaat
betreffende de plaatselijke fauna en betreffende de geschiedenis en
de opbouw van de ondergrond, is je voorbereidend werk klaar.
Enkele oude stafkaarten maken het werk helemaal af.
Met een tiental trokken we De Nol in, maar na enkele minuten
stappen werd er al de eerste maal gestopt. Hier wilde Andre
onderzoeken hoe de ondergrond was opgebouwd. Ik keek al rond
wie er zijn vinger zou opsteken om in deze omstandigheden een put
te graven, maar André haalde een guts tevoorschijn. De guts deed
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mij denken aan het keukentoestelletje dat mijn moeder gebruikte
om het klokhuis uit appels te halen, maar dan appels van een meter
groot.
Met twee drukten we de
guts in de grond om ze dan
voorzichtig al draaiend terug
te trekken. Wat tevoorschijn
komt is een mooie gave
grondkern
van
de
Podsolbodem,
volledig
intact mét nog tussenliggende klei of leemlagen.
Foto’s hiervan mochten
natuurlijk niet ontbreken. Om mooie foto’s te maken met veel
contrast werd de guts op een regenbroek gelegd. Dit is een goede
techniek, op voorwaarde dat je bij het nemen van de foto de broek
niet aan hebt.
Als leek kijk ik naar de
geboorde kern zoals een koe
naar een trein, maar toch
begin ik instemmend te
knikken. Gelukkig volgt snel
de uitleg: De bovenste 5 cm
moet je wegdenken, dat is
organisch
materiaal.
Daaronder vind je de
minerale
bodem
die
aangerijkt wordt door deze plantenresten. De zuren die tijdens het
verteringsproces ontstaan, lossen op in het regenwater en logen in
diepere lagen de mineralen uit. Hierdoor krijgt de bodem daar een
grijze kleur. Nog dieper slaan deze opgeloste mineralen terug neer
en kunnen daar een waterdichte laag vormen. Een echte
podsolbodem.
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Om het helemaal moeilijk te maken kunnen er ook nog bijkomende
klei-of leemlagen voorkomen, die het ganse systeem verstoren, en
die op hun beurt bijkomende waterdichte lagen vormen. Maar dat
leer je enkel door je handen vuil te maken, met botten aan je voeten
en met pijn in de rug.
https://nl.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCneburger_Heide

Maar André zou geen
goede docent zijn als hij
onze
aandacht
niet
vestigde op enkele rare
grondwaterverschijnselen.
Soms gebeurde het dat
wij met de voeten in het
water stonden, maar dat
het zand onder de diepere
ondoordringbare
laag
droog was. Of omgekeerd:
soms steeg het waterpeil in het gat van de grondboring hoger dan
het ons omringende grondwaterpeil. Ik sloeg weer tilt, maar André
legde uit dat een waterdichte laag er de oorzaak van kan zijn dat er
twee of meer aparte grondwatersystemen zijn: één boven en één
onder de waterdichte lagen. Dit verschijnsel noemt hij
“schijngrondwaterspiegel”. Ik was blij met de opgedane kennis, maar
als ik het ’s avonds aan mijn vrouw vertelde, was zij niet erg onder de
indruk. Toch is een degelijke kennis van de het voorkomen van
waterdichte lagen én van de schijngrondwaterspiegels absoluut
noodzakelijk om de waterhuishouding van het gebied te begrijpen of
er op in te grijpen.
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André vertelde terloops dat de plantengroei informatie geeft over de
ondergrond. Ik vond dat vanzelfsprekend, ik had wel eens tussen
cactussen gewandeld, en uren in het rond was er geen water te
bekennen. Maar bij André ging de kennis verder. Als de waterdichte
laag diep zit ten opzichte van het maaiveld - de grond waarop we
lopen - dan heb je een dik zandpakket dat veel water kan bevatten
en dat in de zomer lang nat blijft: de ideale omstandigheden voor
natte heide. Zit de laag dichter aan de oppervlakte, dan is de grond
in de zomer sneller uitgedroogd en maakt de heide plaats voor
pijpenstrootje. Zit de laag vlak onder het maaiveld, kan zelfs het
pijpenstrootje het niet trekken, en groeien er onder andere varens.
Stilaan loopt het tegen één uur aan, en wordt er gepicknickt. Met
een dikke jas is het echt aangenaam in de zon; de arme Claren
zorgen ervoor dat er weer een temperatuurrecord sneuvelt. Maar
lang wordt er niet gerust, De Nol is groot en er zijn nog veel boringen
uit te voeren.
Stilaan wordt er in het hoofd van André een mening gevormd: De Nol
leent zich uitstekend om er een hoogveengebied van te maken. Dit is
een zeldzaam biotoop in Nederland en België, en bovendien een hotitem omdat het veel CO2 kan vastleggen. Enkele ingrepen in het
gebied zijn wel noodzakelijk want hoogveen heeft een hoog
grondwaterpeil nodig dat bovendien in de loop van het jaar
hoogstens 30 cm mag stijgen en dalen. De grachten die een eeuw
geleden gegraven werden, moeten dicht; zij voeren het
oppervlaktewater versneld af.
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De dijken die door het gebied lopen, zijn een zegen. Zij
compartimenteren het gebied en kunnen helpen de waterstand te
sturen. Maar het grootste en duurste werk is een kleischerm
aanbrengen op het laagste punt, zodat de afvoer van het grondwater
langst die zijde gestopt wordt. We zijn nu enkele maanden later, en
ondertussen heeft onze minister hiervoor al een duit in het zakje
gedaan.
Deze werken vormen de basis voor een gezond gebied en kunnen
dan gevolgd worden door onderhoudswerken zoals het laten
begrazen door koeien. Door het grazen komt er meer licht tussen het
pijpenstrootje, wat noodzakelijk is voor veenmos. Ik vroeg me net af
welke boer hier zijn vee zal komen melken, als André zei dat we
jonge dieren moesten inzetten. Hun hoeven zijn groter ten opzichte
van hun gewicht en zij zakken minder diep in de grond. Bovendien
zijn zij beter bestand tegen het magere dieet van pijpenstro dan
volwassen koeien die in verwachting zijn of voor jongen moeten
zorgen. Extensief begrazen is de boodschap: een half kalf per
hectare. Gelukkig voor de kalveren is de oppervlakte van De Nol een
rond getal.
Tegen het einde van de
wandeling kijkt onze gids
vrolijk op. Aan de voet van
de Nolse duinen, waar het
infiltratiewater
van
de
duinen opkwelt in de
lagergelegen Nol, is er al een
aanzet van groei van
veenmos. Het groeit naast
een geplagd stuk tegen het
pijpenstrootje op, vlak naast beenbreek, dat ook terug is van
weggeweest. Je kunt nog niet van een invasie spreken, maar de
potentie is duidelijk.
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De volgende nachten droom ik van uitgestrekte veenvelden, zo erg
dat mijn vrouw mij wakker moest maken uit een nachtmerrie. Ik zag
in de toekomstige krant van 5019 een foto van een veenmummie die
gevonden werd in De Nol met een geschatte ouderdom van
ongeveer 3000 jaar. Een mummie met mijn jas en mijn schoenen
aan. En naast de mummie lag het lichaam van een half kalf.
Tekst en foto’s
Marc

Natuurmonitoring in Grenspark
Kalmthoutse Heide
Het Grenspark Kalmthoutse Heide is 6000 ha groot, gaat over de
landsgrenzen heen en herbergt heel wat verschillende habitats, flora
en fauna. Dit hele gebied wordt jaarlijks gemonitord door een groep
vrijwilligers die, aangestuurd door het grensparksecretariaat, op een
gestandaardiseerde manier de verspreiding van verschillende
aandachtssoorten in kaart brengen.
Het monitoringplan van het Grenspark is vrij ambitieus en omvat vele
diergroepen en planten. Zo worden niet enkel de vogels maar ook
reptielen, amfibieën, vlinders, libellen, sprinkhanen en planten
gemonitord en zijn andere soorten zoals recent de nachtvlinders,
loopkevers en spinnen onderwerp van bijkomende inventarisaties.
Hebt u kennis en ervaring in een bepaalde soortengroep (vooral voor
libellen en planten) en bent u geïnteresseerd om mee te werken aan
deze monitoring?
Stuur dan vrijblijvend
r.delvaux@grenspark.be
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Hoge Venen en Oostkantonweekend
met Natuurpunt Noorderkempen
Een schot in de roos
De tien deelnemers hadden zaterdagmorgen afgesproken aan
Botrange. Een blauwe hemel, zonder nevel of mist, wat zeldzaam is
aan Botrange, gaf ons al direct een mannetje Korhoen. Onze eerste
doelsoort was al binnen. Naast wat graspiepers en overvliegende
kruisbekken was het verder heel rustig. Daarna reden we naar
Elsenborn. De dwerguil is op de gekende plaats hopeloos geworden
om te spotten, maar met taigaboomkruipers, diverse bosvogels, de
eerste rode wouw, en voor de fotografen poserende kruisbekken,
was het een mooie stop. Op weg naar Malmedy zijn we eerst even
gestopt aan de bekende brug met waterspreeuwen. Het koppel gaf
een mooie show. Tegen de middag op een terras in Malmedy waar
we onze picknick opaten begon het heel warm te worden, voor
sommigen te warm en dorstig, heel dorstig zelfs, …
In de namiddag reden we dan naar Recht, waar twee visarenden en
rode wouwen boven onze kop cirkelden aan de forelkwekerij. Altijd
een hoogtepunt.
De zoektocht naar de notenkraker had zaterdag weinig succes, maar
de zwarte ooievaar en een groepje kraanvogels maakten alles goed.
Na een lekkere maaltijd in Chateau de Wanne reden we dan naar
Logbiermé voor de ruigpootuil. De voorbije vijf jaar hebben we dit
mooie uiltje nooit gehoord of gezien. Dit jaar waren de
vooruitzichten heel goed. De uiltjes werden de voorbije dagen
regelmatig gehoord; ook hadden drie deelnemers die al van vrijdag in
de Oostkantons waren ze de avond ervoor gehoord op verschillende
plekken in het bos. Na een kwartiertje stil wachten in het donker
begon een ruigpootuil meer dan een half uur een oorverdovend
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concert te geven. Kippenvel, en eindelijk hadden we onze absolute
doelsoort binnen. Zesde keer, goede keer!
Een baltsende houtsnip maakte het plaatje volledig af.
Zondagmorgen reden we terug naar Logbiermé voor een tweede
poging voor de notenkraker. Deelnemer Thijs, die de leiding even
overnam van Wouter, nam ons mee naar een bosrand met kapvlakte.
We hadden bijna direct een notenkraker, een tijdje later zelfs twee
en op het einde hadden we zelfs drie exemplaren in één boomkruin.
Nog nooit zagen we zoveel notenkrakers samen en dan ook nog van
heel dicht. Niet enkel de vogelkijkers, maar ook de fotografen
waren heel tevreden, en dat is een zeldzaamheid tijdens het vogelen.
We waren ook nog verwonderd om al eind maart een koekoek te
zien. De raaf en rode wouwen maakten het schouwspel compleet.
Op de Vennbahn in Born aten we onze picknick, met heel wat
bosvogels, grote zilverreiger, vele rode wouwen, zwarte wouw,
zwarte ooievaar, …
In de groeve van Andler hadden we ook direct onze doelsoort, een
broedende Oehoe. Ook vlogen er weer heel wat rode wouwen en
een koppel raven over.
De laatste stop aan de vijvers van Thommen was rustig, maar met
vier grote zaagbekken, een zwarte wouw en een zingende geelgors
was iedereen tevreden. We namen afscheid van de groep en konden
we onze terugweg, met de nodige zondagavond files, aanvatten.
Bedankt Wouter om dit al voor de zesde maal in te richten, maar ook
een dank aan interimgids Thijs voor de ruigpootuil en de
notenkrakers.
Igor Vandamme
april 2019
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Stappersvenpanorama
Het uitzicht van de uitkijktoren aan Parking Zuid gaat adembenemend mooi
worden. Deze foto toont een overzicht wat we te zien krijgen in het najaar
… als de toren af is.

We kijken hier van het zuiden naar het noorden met op de
voorgrond het visgraatmodel van het plaggen; uitgevoerd in het
kader van Helvex (herstel van het landschap).
Pijpenstro werd hier verwijderd in smalle lange stroken om
afwisseling te krijgen in de eentonige overwoekering van dit gras als
gevolg van teveel stikstof in de lucht. Een teveel als gevolg van de
uitstoot van onze uitbundige levensstijl met industrie, verkeer en
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landbouw. En dit op een beperkt gebied waar de westenwinden
bovenop nog eens uitstoot aanvoeren van de Antwerpse haven.
Op de achtergrond merk je het gele zand van de stuifduinen van de
Nolse Duinen en ook de moeraszone van De Nol met enkele vennen
in het Nolse Ven.
21 oktober was het kantelmoment voor het stijgen van het water
terwijl de rest van de heide weken lang nog uitgedroogd bleef door
gebrek aan regen. De druk en het stijgen van het grondwater
zorgden ervoor dat de Stapper niet uitdroogde en dat zonder
toestroom van oppervlaktewater uit de westkant van de heide onder
de Verbindingsstraat.
Het Stappersven is een bufferzone om neerslagpieken op te vangen
en kan krimpen en uitzetten van 20 ha tot 50 ha. Het teveel aan
water wordt afgevoerd met een ondergrondse persleiding van 5 km
naar de Groote Meer in Ossendrecht. Dit kostbare water kan daar
het Oeverkruidverbond in stand houden.
René Peeters

© Eveline Pinseel – 2017 – Moeraswolfsklauw op de Groote Meer
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Linguamnesia
Is linguamnesia de naam van de nieuwste tuinplant? Neen.
De naam van een aangewaaide exoot die de de natuurliefhebber
vertrouwdere plantjes aan het verdringen is dan? Ook niet.
Linguamnesia is de plusminus wetenschappelijke naam voor een
wijdverbreide aandoening. Die is allang onder ons, maar lijkt zich
steeds verder en sterker te verspreiden zonder dat ze opgemerkt
wordt.
Symptomen zijn dat de spreker, de toehoorder, de schrijver, de lezer
vergeten dat een woord meer betekenissen heeft dan die welke hij
op het ogenblik van doen voor ogen heeft. In het Nederlands zou je
kunnen zeggen ´woordonbesef´ of beter nog ´taalverenging´.
In het Kips ´kotkotkedei´ naar het bekende voorbeeld; de kip kakelt
voor zichzelf, pure opluchting van ik heb het gepresteerd waar geen
besef aan te pas komt. In het Mugs is het ´zzzoemmmmmnunnn´;
wat ge er als niet in slaap gerakende toehoorder ook in hoort, die
mug is vergeten wat het betekent zo gedreven is ze door haar doel
dat voor u niet leuk is. In het Brems is het nogal kortaf ´knep´. Brem
kan erg uitbundig zijn, dat heb je dit jaar eind april al kunnen zien,
maar hij heeft een spraakgebrek dat hem blijkbaar verhindert zich
bij lage temperaturen en bij vochtig weer te uiten. Brem lijdt niet aan
linguamnesia, hij onthoudt perfect waar knep voor staat want knep
zegt alles.
Terug naar het Nederlands. Mocht het u nog niet duidelijk zijn
waarvoor linguamnesia nu eigenlijk staat, lees dan eens een
opiniestuk in de krant van vandaag of volg een debat op TV. Iedere
keer is het raak. Als ge ietwat oplet zult ge merken dat een en
dezelfde schrijver of spreker enkele zinnen verder of een halve
minuut later vergeten lijkt te zijn wat hij daarnet met hetzelfde
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woord aanwees en dat hij bovendien met datzelfde woord steevast
iets anders aanduidt dan zijn oppoment.
Waarom al dat gedoe over linguamnesia in een stukje dat
verondersteld is over natuurbeleving te gaan?
Omdat het goede nieuws is dat een beetje natuurliefhebber volgens
mij minder last heeft van de plaag en van haar schadelijke effecten
dan de gemiddelde mens.
Om te beginnen is een natuurliefhebber gevoeliger voor het juiste
woord. Waar een gewone burger zegt ´daar vliegt een vogel´ seint
natuurliefhebber 1 ´ginder, een roofvogel!´, reageert natuurliefhebber 2 ´ja, links van die berk zeilt een buizerd´ en verbetert
natuurliefhebber 3, met een rimpel in zijn voorhoofd, ´de staart is
wat lang, en de kop is wat spitser: zou het geen wespendief zijn?´.
Hij weet uit ervaring hoe gemakkelijk zowel hijzelf als een ander
soms het verkeerde woord in de mond nemen.
Ten tweede neemt een natuurliefhebber al eens meer de tijd om stil
te staan of zelfs te gaan zitten en de dingen op zich te laten afkomen
zoals ze zich aanbieden, ze te observeren, te bewonderen en zich
erover te verwonderen zonder ze meteen te vervormen voor een
vooropgezet doel of plan. Hij vult woorden aan eerder dan ze te
verarmen.
Ten derde doet hij dat met inzet en combinatie van alle
gewaarwordtuigen: gezicht, gehoor, tast, gevoel, smaak, reuk,
intuïtie en geheugen. Die vogel die daarnet hoog de populier invloog
is een specht want er klinkt geroffel. Het is een kleine bonte specht.
Geen grote bonte specht want dan had hij het scherpe tsjik wel
gehoord, en een zwaardere roffel. Geen middelste bonte specht
want die roffelt zelden.
Ten vierde:...
Ach, dit stukje is weeral te lang geworden. En ik moet nog wat recht
zetten wat betreft het Kips van minstens twee van de vele duizenden
bruine kippen van mijn buurman. Daarnet zei er één tegen een ander
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langzaam en zacht ´krrroewierrr?´, terwijl ze me van achter de draad
aanstaarde. Ik weet haast zeker dat ze bij het woord nadacht over ´is
die wel te vertrouwen?´. De ander antwoordde bedaard: ´kroewie´.
Toen pikte de ene verder en scharrelde de andere voort. Kippen
verstaan elkaar met één woord, leek me.
Koen Verschoore

Nieuws van “De Korhaan”
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. Foutieve of niet-actieve mailadressen worden uit het
bestand verwijderd.
En misschien kan je ook onze Facebook-pagina eens bezoeken.
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 wordt een fiscaal attest afgeleverd.
Het bestuur
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Veenherstel in de Kalmthoutse heide
Minister Koen Van den Heuvel maakte woensdag 20 maart 2019 de
weerhouden natuurprojecten bekend tijdens een bezoek aan de
Kalmthoutse Heide. De actie “Veenherstel” van Natuurpunt
Noorderkempen kan rekenen op een mooie subsidie.

Natuur is één van de krachtigste wapens in ons arsenaal tegen
klimaatverandering. Het Grenspark Kalmthoutse Heide is één van de
laatste relicten van het ooit zo uitgestrekte heidelandschap van de
Kempen. Een bijzonder deelgebied van het Grenspark is De Nol, een
voormalig hoogveengebied van 60ha dat sinds 2009 door
Natuurpunt wordt beheerd.
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Een drainagegracht zorgt nog voor een sterke verdroging van het
gebied, met veenafbraak tot gevolg waarbij grote hoeveelheden
CO2 vrijkomen. Omdat deze gracht niet kan gedempt worden, wil
Natuurpunt het gebied hydrologisch isoleren met een kleischerm.
Dat zal het water ophouden en zo een positief effect hebben op de
veen- en natuurontwikkeling en de C02-conservering.
Daarnaast worden nog een aantal kleinschalige maatregelen
genomen om de veengroei terug op te starten. Deze manier van
werken zal zorgen voor het behoud en herstel van de veenbasis en
meer soortenrijke heide- en veenvegetaties met Europees
beschermde soorten.
Het is de eerste keer dat er een
kleischerm in Vlaanderen aangelegd
wordt. Alle fasen van het project
worden goed gedocumenteerd. Bij
een positieve evaluatie van deze
methodiek kan deze ook toegepast
worden in andere gebieden met
problemen met het waterregime.
Ondertussen zijn er een 60-tal
grondboringen gebeurd in De Nol om
te kijken of er voldoende klei in de
ondergrond aanwezig is.

Dirk Scheldeman
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Het voorjaar is steeds weer een boeiende tijd om naar vogels te kijken. De
broedvogels komen terug van hun overwinteringsgebieden en soms komen
er wel eens speciale soorten langs. Dit voorjaar werd nog steeds
gekenmerkt door de droogte. Verschillende plassen stonden droog of waren
snel uitgedroogd. Dit had ook zijn effect voor een aantal vogels. Dit voorjaar
werden er ook weer een aantal bijzondere soorten waargenomen die je
normaal slechts uitzonderlijk in de regio kan waarnemen.

Vanaf eind maart werden geregeld Geoorde Futen (Podiceps
nigricollis) waargenomen op het Stappersven meestal in kleine
aantallen, maar in de loop van mei werden hier zo’n 15 exn.
waargenomen. Leuk was ook een koppel dat eind mei een nest
begon te bouwen in de buurt van een broedende Kokmeeuw op
ditzelfde ven.
Grote Zilverreigers (Egretta alba) werden weer zeer frequent
waargenomen. Op 19 april vloog een Purperreiger (Ardea pupurea)
over Wuustwezel. Ooievaars (Ciconia ciconia) werden geregeld
solitair of in kleine groepjes waargenomen. Op 20 april pleisterden er
kortstondig twee Zwarte Ooievaars (Ciconia nigra) in de Kalmthoutse
Heide. Vanaf eind maart werden er geregeld waarnemingen verricht
van Lepelaar (Platalea leucorodia) in de Kalmthoutse Heide en langs
de Kleine Aa in Essen en Kalmthout.
In maart pleisterden nog enkele honderden Kolganzen (Anser
albifrons) in de Maatjes en de Kalmthoutse Heide. Op 9 mei was een
Dwerggans (Anser erythropus) aanwezig in de Maatjes. Pijlstaarten
(Anas acuta) werden af en toe waargenomen maar steeds in kleine
aantallen, vooral op het Stappersven. Bijzonder was de waarneming
van een mannetje eind mei. De eerste Zomertalingen (Anas
querquedula) werden op 16 maart waargenomen in de Maatjes.
Daarna werd deze prachtige en zeldzame soort nog geregeld gemeld
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in de heidegebieden van de regio en in enkele vochtige weilanden bij
de Maatjes. Slobeenden (Anas clypeata) verbleven heel de periode in
de regio; maar eerder in kleine aantallen. Tafeleenden (Aythya
ferina) waren steeds in zeer kleine aantallen waargenomen. De
meeste waarnemingen werden traditioneel verricht op het
Stappersven. Brilduikers (Bucephala clangula) waren gedurende het
hele voorjaar aanwezig op enkele vennen in de Kalmthoutse Heide,
maar vooral op het Stappersven. Bijzonder was een koppel Middelste
Zaagbekken (Mergus serrator) dat op 19 maart aanwezig was op het
Stappersven. Normaal komt deze soort voor bij zout water.
De eerste Wespendief (Pernis apivorus) voor de streek werd begin
mei waargenomen. Zeer verrassend en bijzonder was een Grijze
Wouw (Elanus caeruleus) die op 20 april kort aanwezig was in de
omgeving van de Drielingvennen. De vogel was verschillende keren
aan het bidden, pleisterde even in de top van een den en werd
vervolgens niet meer waargenomen. Tussen begin april en eind mei
trokken er verschillende Zwarte Wouwen (Milvus migrans) over de
regio. Op 20 maart werd een jagende Rode Wouw (Milvus milvus)
waargenomen te Essen-Wildert. Tussen half april en eind mei
werden er nog verschillende waarnemingen verricht van deze soort
in Wuustwezel en in het weilandencomplex van de Maatjes. Leuk
was een Zeearend (Haliaeetus albicilla) die de ganse periode af en
toe in de Kalmthoutse Heide te bewonderen was. Waarschijnlijk
betreft dit één van de vogels van het Markiezaatmeer in Nederland.
De eerste Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) voor dit voorjaar
vloog op 8 maart rond in de Kalmthoutse Heide. Blauwe
Kiekendieven (Circus cyaneus) werden nog tot eind april in hun
overwinteringsgebieden waargenomen, nl. de Kalmthoutse Heide en
de Maatjes. Ook in mei werd de soort nog op doortrek gezien. Dit
voorjaar werden er enkele Visarenden (Circus aeruginosus) gemeld,
voornamelijk in de Kalmthoutse Heide. Op 29 april vloog ook een ex.
over een tuin in Essen-Horendonk. Een mannetje Roodpootvalk
(Falco vespertinus ) liet zich heel mooi bekijken in de omgeving van
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het Langven op 11 en 12 mei. Op 12 mei werd hier ook een wijfje
waargenomen. Smellekens (Falco columbarius ) werden tot half mei
vrij geregeld op doortrek genoteerd, vooral in de Kalmthoutse Heide
en de Maatjes. De eerste Boomvalk (Falco subbuteo) werd half april
waargenomen, daarna werd de soort steeds in zeer kleine aantallen
opgemerkt in de heidegebieden en in de Maatjes. Deze lage
aantallen zijn het gevolg van de veel kleinere aantallen libellen dit die
voorjaar rondvlogen. Slechtvalk (Falco perigrinus) was zeer
regelmatig aanwezig. Er kwamen waarnemingen uit de Maatjes en
de Kalmthoutse Heide maar ook in enkele andere landbouwgebieden
werden waarnemingen verricht.
In de Maatjes en de Wezelse Heide was dit voorjaar de roep van
Kwartel (Coturnix coturnix)) weer geregeld te horen. Ook in de
Steertse Heide werd de soort gehoord.
In mei was nog een Kraanvogel (Grus grus) aanwezig in de
Kalmthoutse Heide. Een Kluut (Recurvirostra avosetta) vloog op 6
april rond bij het Stappersven. De eerste Kleine Plevieren (Charadrius
dubius) werden waargenomen op 13 maart. Daarna werden nog
regelmatig doortrekkers en de plaatselijke broedvogels van de
Kalmthoutse Heide waargenomen. Enkele Bontbekplevieren
(Charadrius hiaticula) waren in mei vrij geregeld op doortrek te zien
bij het Stappersven en in de Maatjes. Van begin maart tot begin april
werden af en toe Goudplevieren (Pluvialis apricaria) opgemerkt in de
Wezelse Heide. Op 10 mei vloog een Zilverplevier ( Pluvialis
squatarola) over de Wezelse Heide en pleisterde op een plasje van
de Matjens net over de Nederlandse grens. Leuk was de waarneming
van twee Temmincks Strandlopers (Calidris temminckii) op 8 mei in
de Steertse Heide. Op 9 mei was nog één ex. aanwezig. Regelmatig
werden Houtsnippen (Scolopax rusticola) opgemerkt bij de bossen
van de heidegebieden in de regio. Grutto’s (Limosa limosa) waren
vooral te zien in de Maatjes, maar zoals voorgaande jaren steeds in
zeer kleine aantallen. Regenwulp (Numenius phaeopus) was een vrij
talrijke doortrekker dit voorjaar. Vanaf half april tot eind mei trokken
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geregeld Groenpootruiters (Tringa nebularia) door de regio en waren
ze te zien op verschillende plaatsen.
Het Stappersven was een geliefkoosde plek voor enkele bijzondere
vogels. Op 18 mei was een Geelpootmeeuw (Larus michahellis). Op
12 en 19 mei werd een Pontische Meeuw (Larus cachinnans)
waargenomen. Een Visdief (Sterna hirundo) was aanwezig op 25
april. Heel bijzondere gasten waren twee Witwangsterns (Chlidonias
hybrida) die op 18 mei een tijd goed te bekijken waren. Ook
vermeldenswaardig zijn vier Zwarte Sterns (Chlidonias niger) die op
17 mei over dit ven trokken. Deze voormalige broedvogel begint de
laatste jaren ook op voorjaarstrek een zeldzame gast te worden.
Zomertortel (Streptopelia turtur) werd enkel waargenomen in de
Maatjes, daarbuiten blijkt de soort volledig verdwenen te zijn uit de
regio. Half mei waren er enkele territoria van Draaihals (Jynx
torquilla) in de Kalmthoutse Heide. Op 30 maart en 5 april was
telkens een Velduil (Asio flammeus) aanwezig in de Wezelse Heide.
De eerste Gierzwaluw (Apus apus) in de regio was te zien op 14 april.
Gele Kwikstaarten (Motacilla flava) trokken vanaf eind maart
geregeld door de regio. In mei was geregeld een Engelse Kwikstaart
(Motacilla flava flavissima) te zien in de Wezelse Heide en tijdens
deze maand werden hier ook enkele Noordse Kwikstaarten
(Motacilla flava thunbergi) waargenomen op doortrek. De eerste
Blauwborst (Luscinia svecica) werd rond half maart gehoord, daarna
werd de soort nog veel waargenomen in de Maatjes en de
Kalmthoutse Heide. Ook langs de Kleine Aa in Kalmthout werd een
territorium van deze soort vastgesteld. Tapuit (Oenanthe oenanthe)
was een vrij regelmatige doortrekker tussen eind maart en eind mei.
Tussen begin april en half mei trokken er heel wat Beflijsters (Turdus
torquatus) door de regio. De meeste waarnemingen werden verricht
in de Kalmthoutse Heide en in de Maatjes.
Fluiter (Phylloscopus sibilatrix) werd dit jaar slechts sporadisch
waargenomen in de regio, en was duidelijk veel minder aanwezig dan
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andere jaren. In mei werden op enkele plaatsen Vuurgoudhaantjes
(Regulus ignicapilla) gehoord, deze soort is een vrij schaarse
verschijning in de regio in het late voorjaar. Het blijkt een zeer goed
jaar te worden voor Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata), deze
soort werd vooral opgemerkt op verschillende plekken in de
Kalmthoutse Heide, maar ook in enkele andere bosrijke gebieden in
de regio werd deze vogel genoteerd. Enkele Wielewalen (Oriolus
oriolus) werden gehoord op het Klein Schietveld en in de
Kalmthoutse Heide. Op 23 maart was een Europese Kanarie (Serinus
serinus) aanwezig in de Kalmthoutse Heide en op 6 april waren twee
exn. aanwezig in het landbouwgebied nabij het Strijboshof.
Appelvinken (Coccothraustes coccothraustes) werden nog geregeld
gehoord of gezien in de regio en deze soort blijft zijn opmars
bevestigen. Een mannetje Geelgors (Emberiza citrinella) zat op 30
mei te zingen in de Steertse Heide. De dagen nadien werd de vogel
niet meer waargenomen.
Tot zover dit overzicht. Een volledig overzicht kan je terugvinden op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck

De Korhaan nr. 3 / juli 2019

Pagina 71

Adviesgroep Dries
Kapelstraat 8
2910 Essen
Tel 03/667.60.80
wilfried@dries-essen.be
FSMA 067381 A-cB

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

Bij ons gaat het om U
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