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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 december 2019 bezorgen aan
contact@noorderkempen.be.

Ook de halve finale EK Hockey tussen België en Duitsland gezien?
De wijze waarop de Red Lions vanuit een verloren geachte positie
terugvochten en uiteindelijk dan toch de finale bereikten, was een
kippenvelmoment … voor elke sportliefhebber. En die finale wonnen
ze dan uiteindelijk ook nog tegen Spanje. Schitterend sportmoment!
Wat heeft dat nu met Natuurpunt Noorderkempen te maken, hoor ik
je al denken. Wel het volgende, volgens mij.
“Nooit opgeven … blijven gaan voor het doel dat je gesteld hebt”
Dat proberen we met de werking van onze kleine Natuurpuntafdeling ook te verwezenlijken. Doelen stellen en daarvoor gaan.
Het succes van de Vogelcursussen, de belangstelling voor het
Beheerteam Stappersven en de interesse voor onze excursies en
info-avonden getuigen van een niet aflatende inzet door de
betrokken medewerkers. Doel … ‘leden en geïnteresseerde
deelnemers laten kennismaken met verschillende facetten van
natuurbeleving’. En dat lukte dit jaar heel aardig.
De “Nacht van de Vleermuis” lokte bijvoorbeeld 78 deelnemers.
I.s.m. het Karrenmuseum en de Vleermuiswerkgroep werd het een
boeiende avond.
Begin september startte een Cursus Natuurgids i.s.m. Natuurpunt
CVN en 25 personen (van de 68 ! inschrijvingen) kunnen deelnemen.
Ook de Paddenstoelencursus en Cursus Vogeltrek kunnen rekenen op
een mooie opkomst.
In januari 2020 start dan weer een Cursus Natuurbeheer, waar je
meer te weten komt over de verschillende biotopen uit de regio en
het aangepaste beheer.
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En hopelijk mogen we ook nog veel volk verwelkomen op de laatste
info-avond van het jaar … “Europe’s Big 5”. Dat dit een interessante
lezing wordt, staat buiten kijf. Het is aan onze leden om te komen
luisteren, genieten, bijleren, … iedereen welkom op woensdagavond
16 oktober 2019 in De Vroente.
Om “De Week van het Bos” in de belangstelling te plaatsen, vinden
twee historisch geïnspireerde excursies plaats. Eéntje vanuit het
Boshuisje aan De Nol en de andere op het Marum, een zéér
interessant stuk natuur bij het Groot Schietveld.
We sluiten het jaar af met een busuitstap naar Zeeland om daar te
genieten van de aanwezige wintergasten. En om de belangsteling
voor vogels nog verder aan te wakkeren worden vogelliefhebbers
tenslotte ook nog verwacht op de startvergadering van de
Vogelwerkgroep van Antwerpen Noord & Kempen.
In het najaar is er dus nog voldoende kans om van de natuur in de
regio te genieten. Ondertussen zijn we al druk bezig met het
samenstellen van het jaarprogramma 2020 … o.a. de Ledenavond.
Ga zeker in deze “De Korhaan”, op onze facebookpagina of onze
website op zoek naar leuke activiteiten of boeiende artikels.
Joris Pinseel
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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.
Er is soep voorzien. Voor boterhammetjes zorg je zelf.
Gelieve de conservator te verwittigen van uw komst!
Info: Luc Jordaens
- luc.jordaens@belgacom.net

12 oktober 2019

8u30

Beheerwerken

Einde
±12u00

Vallei van de Kleine Aa
“Beheerwerken Essendonkbos”
Parkeren in Essendonkbos
Grindpad 50 m voor de Kleine Aa

Om doorgang te blijven geven aan de belendende landbouwers gaan
we de randen van het natuurgebied (winterbedding van de Kleine
Aa) ter hoogte van het pad opsnoeien. De takken blijven ter plaatse
op een bestaande houtril van 100 meter lang.
Ook de akkerranden worden aangepakt.
Meebrengen: laarzen, werkhandschoenen, boomzaagje, …
Kettingzaag en bosmaaier zijn ter plaatse.
Koffiekoeken en drank is voorzien.
Graag op voorhand de conservator verwittigen
Info:
-

Wim Van den Bergh
wim.van-den-bergh@skynet.be
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16 oktober 2019

20u00

Week van het Bos
Voordracht

einde
22u30

Powerpoint - lezing
“The Big five van Europa”
Projectiezaal “De Vroente”
Putsesteenweg 129, Kalmthout

Het mensdom versus het dierenrijk
Overal ter wereld is de biodiversiteit, afgemeten aan kwaliteit en kwantiteit
van natuur, afgenomen. In sommige landen tot circa 15 % van de
oorspronkelijke situatie. Dit zowel in België, Europa als op wereldschaal.
Verlies aan habitat door landbouw en verstedelijking is de belangrijkste
oorzaak voor het historisch opgebouwde verlies aan biodiversiteit. Meer
dan één op drie soorten vandaag is met uitsterven bedreigd. En, aangezien
de immer groeiende menselijke bevolking een straatje zonder einde is, ziet
het er naar uit dat deze bedreiging niet te stoppen valt en doorraast aan
een rotvaart. Veel oorspronkelijke soorten - en hun leefomgeving verdwijnen terwijl enkele andere, opportunistische soorten sterk in aantal
toenemen. Dit zijn steeds dezelfde soorten, die zich in veel verschillende
ecosystemen thuis voelen. Na enige tijd verdwijnen steeds meer
karakteristieke soorten. Zo gaan ecosystemen steeds meer op elkaar lijken:
homogenisatie. Het is een vaststaand feit dat de kinderen van onze
kinderen het met een pak minder en een soortenarmere natuur zullen
moeten doen. Zeer opmerkelijk bij deze vaststelling is dat wolven het
afgelopen decennium aan een opmerkelijke opmars bezig zijn in Europa.
Met hun positie aan de top van de voedselketen, behoren ze immers tot de
iconische soorten die het kwetsbaarst zijn aangezien hun belangrijke rol die
ze spelen voor verschillende en bedreigde ecosystemen. Zijn Maya en Gust,
de eerste wolven op Belgische bodem sinds mensenheugenis, nu al dan niet
opportunisten of gaat het dan toch de goede kant uit met onze natuur?
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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 langs verschillende biotopen met uitleg over het
toekomstig beheer. Info 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

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
Beheerwerken

9u00
Einde
±15u30

Stappersven - Boterbergen
“Beheerwerken”
Samenkomst aan “De Ster”
Kastanjedreef x Verbindingsstraat
Kalmthout

Op deze beheerdag neemt het beheerteam enkele stukjes van het
gebied onder handen. Gelieve de conservator eerst te contacteren.
Info: Luc Jordaens
- luc.jordaens@belgacom.net
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7 december 2019
Beheerwerken

Stappersven - Boterbergen
“Beheerwerken”

9u00
Einde
±15u30

Samenkomst aan “De Ster”
Kastanjedreef x Verbindingsstraat
Kalmthout

Op deze beheerdag nemen het beheerteam en andere
natuurliefhebbers enkele stukjes van het gebied onder handen.
Gelieve de conservator te verwittigen van uw komst.
Info: Luc Jordaens
- luc.jordaens@belgacom.net

15 december 2019

8u00

Daguitstap

Einde
±18u00

Zeeland
“Vogelobservatie”
Parking Heuvelhal, Kapelstraat
Essen

Tijdens het winterseizoen is Zeeland dé uitgelezen plek om allerlei
soorten ganzen, eenden, steltlopers en roofvogels te observeren.
Met een bus rijden we langs een aantal interessante vogelreservaten
om deze vogels te kunnen bewonderen.
Zowel gevorderde als beginnende vogelliefhebbers zijn van harte
welkom. Het wordt zeker een boeiende en leerrijke dag!
Deze uitstap kadert in de “Vogelcursus” van 2019, maar er is
voldoende plaats in de autocar om nog een aantal vogelliefhebbers
mee te nemen. Tijdig reserveren is de boodschap, want vol is vol!
.

Meebrengen: telescoop/verrekijker, aangepaste schoenen, warme
kledij en niet te vergeten picknick en voldoende drank.
Deelname: niet-cursisten €20 te betalen aan de gids
Graag op voorhand inschrijven … ten laatste op 10 december 2019
Info: Herman Jacobs (tel. 03/677 35 98)
- hejacobs@telenet.be
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20 december 2019

19u30

Voorstelling

einde
22u30

Voorstelling
“Vogelwerkgroep
Antwerpen Noord & Kempen”
Projectiezaal “De Vroente”
Putsesteenweg 129, Kalmthout

Tijdens deze voorstelling wordt de fusie van de vogelwerkgroep van
Antwerpen Noord en de vogelwerkgroep Noorderkempen
voorgesteld. Wie interesse heeft in vogels en o.a. meewerkt aan het
monitoren van vogels in het Grenspark of waarnemingen ingeeft op
www.waarnemingen.be is van harte welkom.
Meer informatie vindt u terug in een artikel elders in “De Korhaan”.
Info: Herman Jacobs (tel. 03/677 35 98)
- hejacobs@telenet.be

5 januari 2020

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”
Afspraakplaats nog te bepalen
Kalmthout

De winterbeheerwerken gaan verder. Zoals altijd is er voor ’s
middags warme soep voorzien. Gelieve de conservator te verwittigen
van uw komst. Veel handen maken licht werk.
Info: Luc Jordaens
- luc.jordaens@belgacom.net

De Korhaan nr. 4 / oktober 2019

Pagina 8

25 januari 2020

18u00

Ledenavond

Einde
±23u00

Ledenfeest
Algemene vergadering
Hof Ter Weyden, Greefstraat 1
Essen-Wildert
Deelname: € 30,00 (op voorhand betalen)
op BE59 0000 4153 8026

Ieder lid en sympathisant van Natuurpunt Noorderkempen is van
harte welkom op ons Jaarlijks Algemene Ledenfeest.
Locatie voor dit jaar is opnieuw de historische schuur van Hof Ter
Weyden, Greefstraat 1 te Essen-Wildert. Er is parkeergelegenheid in
de Sint-Jansstraat of op de weide vlak tegenover Hof Ter Weyden.
Deze keer voorzien we een koud en warm buffet. Op die manier kan
u zelf uw keuze maken en ondertussen een gezellige babbel slaan
met de andere aanwezigen.
Stip deze datum al zeker aan in je kalender, want het belooft een
bijzondere avond te worden … met veel gezelligheid, lekker eten én
… een héél bijzondere lezing.
Inlichtingen én inschrijving: Kristof Vlietinck
- 0497/54 17 21 na 18u00
- kristof.vlietinck@vlaanderen.be

1 februari 2020

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”
Afspraakplaats nog te bepalen
Kalmthout

De winterbeheerwerken gaan verder. Zoals altijd is er voor ’s
middags warme soep voorzien. Gelieve de conservator te verwittigen
van uw komst. Veel handen maken licht werk.
Info: 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

De Korhaan nr. 4 / oktober 2019

Pagina 10

Cursus Natuurbeheer
Waarom wordt er geplagd? Waarom worden Amerikaanse eiken soms
gekapt? Hoe kan je een goed grasland herkennen?
Fosfaten zijn een groter probleem dan nitraten. 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.

Dergelijke vragen en antwoorden komen aan bod in de
“Cursus Natuurbeheer”. Deze cursus dient vooral om nieuwe mensen
in het beheer aan te trekken. Jij misschien ook?
Je kan mee helpen aan het natuurbeheer. Je hoeft geen tractor te
kunnen besturen noch alle keversoorten van elkaar te kunnen
onderscheiden om een bijdrage te kunnen leveren aan het beheer
van een natuurgebied. Deze cursus probeert je inzicht te verschaffen
in de samenhang tussen soorten en hun leefgebied, tussen de
beheerder en het reservaat.
De cursus zelf
Theorielessen 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
Er zijn ook nog drie praktijklessen gepland in het voorjaar … data
worden op de eerste cursusdag medegedeeld.
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Wat kunnen we leren?
 Hoe en waar herstel je een bloemrijk grasland?
 De bodem is zwaar onderschat en verdient meer dan ooit
meer aandacht.
 Wat is het probleem met fosfaat?
 Wat kan jij als Natuurpunter betekenen voor de natuur?
 Waarom probeer je in een grasland de grassen in toom te
houden?
 Waar stroomt het grondwater heen?
 Een bos herken je aan de kruiden, niet aan de bomen.
 Wat is waardevol?
Verken de verscheidenheid aan natuurtypes in Vlaanderen. Leer hoe
ze worden beheerd: ruigte, grasland, bos, stedelijke natuur, vlinders,
Amerikaanse vogelkers, dotterbloem en wielewaal. Leer mee hoe je
natuur kan beheren, wat wél en wat niet kan.
7 theorielessen van 2,5 uur
 Biotopen, soorten en gemeenschappen
 Landschap, hydrologie, processen in het milieu
 Biotopen: moeras, water, bos, moeras, water, struweel,
grasland, ruigte, heide en hun beheer
 Beheerplan, monitoring en openstelling en jouw rol in het
natuurbeheer
De inschrijvingsprijs per deelnemer is €80, voor leden €72.
Inschrijven enkel via volgende link:
https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-natuurbeheernoorderkempen-36830
Meer informatie bij:
Jens Verwaerde
- jens.verwaerde@cvn.natuurpunt.be
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Samenwerking vogelwerkgroepen
Antwerpen Noord en Noorderkempen
Vanaf 1 januari 2020 werken de afdelingen Natuurpunt Antwerpen Noord
en Natuurpunt Noorderkempen samen als één nieuwe Regionale afdeling.
Om het historisch karakter van beide afdelingen in de toekomst te blijven
gedenken, werd de nieuwe afdeling herdoopt in Natuurpunt Antwerpen
Noord & Kempen.
Het uitgelezen moment om ook tot een nauwe samenwerking te komen
tussen de bestaande vogelwerkgroepen die al vele jaren actief zijn in beide
regio’s.

Tijd om beter kennis te maken met de werking van de
Vogelwerkgroep Natuurpunt Antwerpen Noord die in 2004 werd
opgericht, intussen zo’n 15 jaar geleden. Deze vogelwerkgroep legt
vooral de klemtoon op onderzoek en in mindere mate op educatie.
Dat is niet verwonderlijk en heeft veel te maken met het feit dat in
Antwerpen Noord meerdere belangrijke natuurgebieden van
internationaal belang liggen waaronder de Vogelrichtlijngebieden De
Kuifeend, Groot Schietveld, De Maatjes, Wezelse Heide en de
Schorren en Polders van de Beneden-Schelde waaronder het Groot
Buitenschoor en het Galgenschoor. Enkele van deze gebieden delen
we nu reeds met het huidig werkingsgebied van de vogelwerkgroep
Noorderkempen dat overigens met de Kalmthoutse Heide, het
Stappersven en De Nol nog een bijkomend belangrijk
Vogelrichtlijngebied in ons gezamenlijk werkingsgebied inbrengt.
Daarnaast liggen er in de regio een groot aantal gebieden die van
groot belang zijn voor het voorkomen van allerlei watervogels. Zo
werden de Schorren van de Beneden-Schelde met ondermeer het
Groot Buitenschoor in Zandvliet en het Galgenschoor in Lillo
aangeduid als Ramsargebied. Ook De Kuifeend werd genomineerd als
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Ramsargebied voor de hoge aantallen Krakeenden en Slobeenden die
hier geregeld de 1%-norm van de Conventie van Ramsar
overschrijden.
Welk onderzoek wordt er uitgevoerd?
De vrijwilligers van Natuurpunt Antwerpen Noord besteden veel
aandacht aan de jaarlijkse monitoring van broedvogels die door de
Vlaamse overheid wordt opgelegd. Concreet gaat het om de
volledige broedvogelmonitoring van het cluster Rangeerstation
waarin ook De Kuifeend en de Grote Kreek ligt, het Opstalvalleigebied in Berendrecht en de meeuwenbroedplaats in Stabroek.
Daarnaast monitoren we vrijwel jaarlijks op eigen initiatief de
Bospolder en de Oude Landen in Ekeren, het Groot Buitenschoor, het
Mastenbos in Kapellen, …..
Ook zorgen we, naast geregelde tellingen in onze natuurgebieden,
voor de midmaandelijkse watervogeltellingen die in het kader van
Wetlands International door het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek over heel Vlaanderen worden georganiseerd. Ook
nemen we jaarlijks deel aan de projecten Algemene Broedvogels
Vlaanderen (ABV) en Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (BBV).
Ieder najaar worden er in enkele gebieden ook vogels geringd.
Belangrijkste ringplaatsen zijn De Kuifeend en het Groot Schietveld.
Vogels in nestkasten ringen gebeurt onder andere op het golfterrein
van Kapellen.
In het najaar worden tussen september en november de
trektelposten bemand in Opstalvallei in Berendrecht en op het Groot
Schietveld in Wuustwezel. Door de fusie komt daar nog de
trektelpost in de Kalmthoutse Heide (bij het Muggepiske) bij.
Maar ook andere kleinschaligere monitoringen worden door
vrijwilligers uitgevoerd zoals de monitoring van oever- en
huiszwaluwen in het havengebied, de monitoring van gierzwaluwen,
kerk- en steenuilenkasten, slaapplaatsen van halsbandparkieten,
aalscholvers, zomerganzen, kolonievogels of de jaarlijkse tuinvogeltellingen georganiseerd door Natuurpunt.
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Naast het vele veldwerk draagt de Vogelwerkgroep Natuurpunt
Antwerpen Noord haar steentje bij aan de samenwerking met de
Antwerpse haven o.a. bij het samenstellen van (monitoring)
rapporten als beleidsondersteuning of aan allerlei dossiers op vraag
van de Vlaamse overheid, Natuurpunt, ….
Tot slot maken we deel uit van een aantal belangrijke
beleidsplatformen
zoals
de
Beheercommissie
Natuur
Rechterscheldeoever.
De fusie tussen onze beide vogelwerkgroepen is een belangrijke
mijlpaal. Ze zorgt voor een belangrijke versterking voor de ganse
regio op het vlak van onderzoek, natuurbehoud, educatie,
(beleids)ondersteuning, communicatie, enz…
Een eerste gezamenlijke vergadering van onze nieuwe
vogelwerkgroep vindt plaats op dinsdag 10 december om 19.30 uur
in het Vlaams kennis- en vormingcentrum voor natuur en milieu De
Vroente, Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout.
Iedereen welkom!
Meer info over de werking van de vogelwerkgroep te verkrijgen bij
Ludo Benoy – Voorzitter vogelwerkgroep
- ludo.benoy@skynet.be
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Het schapenraster
Elk jaar terug worden schapen en koeien op de heide gezet, om het
natuurgebied dat zij honderden jaren geleden zelf gemaakt hebben, in
stand te houden. Een taak die hierbij elk jaar terugkomt, is het controleren
van het schapenraster. Vlugger gezegd dan gedaan, om een draad van
meer dan 30 km lang controleren, ben je niet in één dag klaar.

Jef, de boswachter van ANB, geeft ons ter plaatse uitleg over hoe het
raster is opgebouwd. Het is een eenvoudig maar goeddoordacht
concept: 5 dunne stalen draden gesteund door lichte houten
paaltjes. Uit beleefdheid naar de
wandelaars toe waarschuwen bordjes
dat er hoogspanning op de draden zit.
Dieren kunnen niet lezen en moeten
ondervinden dat de draad er lief
uitziet, maar dat hij fel kan bijten.
Lang voordat Gaia bestond, gaf mijn
oud-collega, die paarden fokte, zijn
dieren steeds een snelcursus “angst
voor den draad”. Jonge veulens die hij
voor het eerst naar de weide bracht,
liet hij eens bijten in de spanningsdraad, waarna het dier een gezonde
angst had voor de afsluiting. Toe hij dit eenmaal vlak bij de
toegangspoort deed, was het dier voor de rest van zijn leven
geconditioneerd met een angst voor poorten. Heel vervelend bij een
uit de kluiten gewassen hengst.
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Vóór de plaatsing van de afsluiting, wordt het ganse traject kortgemaaid over een breedte van 1 meter. Dan worden de paaltjes
geplaatst: afwisselend één stevig paaltje tot diep in de grond, dan
twee lichtere paaltjes die enkel steunen op de grond. Daarbij worden
niet alle draden onder spanning gezet: de bovenste twee wel, maar
de onderste draad nooit – dat zou teveel stroomverlies opleveren.
Voor de twee middelste heeft men de keuze. Bij schaapsbegrazing
zorgen enkele schakelaars ervoor dat zij ook onder spanning komen,
bij begrazing door koeien worden deze schakelaars afgezet.
Aanvankelijk waren wij verwonderd dat er nergens isolatoren
gebruikt werden om de draad te dragen, maar ik herinnerde mij het
verhaal van oom Jan. Oom Jan had een kleine ouderwetse boerderij,
met een stal waar de deuren nog bestonden uit twee halve deuren.
Overdag zette men het bovenst deel open om licht in de stal te laten,
het onderste deel bleef gesloten om de dieren binnen te houden. Op
een dag kwam Çois, een vriend, hem uit de problemen helpen met
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de verlichting van de stal. Om aan het plafond te kunnen, legden ze
enkele houten paletten op de voederbakken van de dieren. Het hout
isoleert, en dus zetten zij de elektriciteit niet af. Belle de koe was
sterk geïnteresseerd in elektriciteit, en gaf Çois ter aanmoediging een
likje aan zijn blote been terwijl hij aan de spanningsdraden friemelde.
De gevolgen waren spectaculair: het licht in de ganse boerderij ging
uit, Çois viel roepend van zijn stelling in het koeienmest, en Belle
sprong loeiend over de half-openstaande staldeur en stormde de wei
in. Besluit: hout isoleert.
Het raster aflopen is niet enkel het rechtzetten van paaltjes, we
controleerden ook regelmatig de spanning en de stroomsterkte,
verwijderden alle rommel die op de draden lag, knipten takken of
trokken boompjes uit die te dicht bij de draden kwamen weg, enz. De
verschillende soorten van poorten eisten extra aandacht. Een traject
van 10 km bleek meer dan 4 uur in beslag te nemen. Bij onze eerste
wandeling was ons middageten koud.
Onderweg tracht ik mij te herinneren hoe een leraar mij het principe
uitlegde van schrikdraad. Hoe kan je met een batterij of met
zonnecellen een spanning van 6000 Volt opwekken, zonder dat het
gevaarlijk is voor mens of dier.
Hij vergeleek het met het laten vallen van een steentje van 10 meter
hoog. Het steentje bouwt gedurende 10 meter snelheid en energie
op. Als het de grond raakt, wordt zijn snelheid plots nul. De steen
verzet zich hiertegen, en geeft kortstondig een grote druk, wat wij
voelen als pijn. Iets gelijkaardigs gebeurt bij schrikdraad. Een batterij
laat een stroom vloeien over een spoel en bouwt zo energie op in de
vorm van een magnetisch veld. Als plots de stroomkring
onderbroken wordt, wil de stroom blijven vloeien en geeft zo
kortstondig een hoge spanning, die op de draad terecht komt.
Iedereen heeft deze schok al wel eens gevoeld.
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Eéntonig is de controle niet. Wij komen op plaatsen waar ik nog
nooit geweest ben: bossen, duinen, heide, moerassen en vennen,
meestal loopt de draad gewoon rechtdoor. Wij vinden de schedel
van een schaap, komen regelmatig mensen tegen, en vinden zelfs
enkele ballonnen. Eén is voorzien van een kaartje in het Duits: Glück,
Gesundheit, Frieden, Zufriedenheit, Zeit mit deiner Familie und
wunderbare Erfahrungen – Ondertekend: twee hartjes en het woord
Papa. De wensen vallen hier zomaar uit de lucht.
We zien ook nog de tractor van de schapenherder die net zijn
schapen gelost heeft. Ook voor schapen is het gras aan de andere
kant altijd groener, en omdat Ludo de draad nog niet onder spanning
gezet had, stond de halve kudde in de naastliggende weide. Alleen en
zonder hond is er geen beginnen aan om ze tegen hun zin terug in de
juiste wei te krijgen; onze hulp is meer dan welkom en wij zien nu
ook hoe een draad zonder spanning totaal geen probleem is voor
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een schaap. Nog even mee een wiel van zijn kar verwisselen, platte
banden rijden niet goed, en onze controle gaat verder.
Ondertussen is het beginnen regenen en we moeten nog een uur
stappen tot aan onze fietsen. Mijn handschoenen, die mij steeds
beschermden voor de spanning, zijn plots waardeloos geworden. Het
haar op mijn hoofd komt rechtop staan - voor zover dat nog mogelijk
is - als ik nietsvermoedend de draad vastpak. Van het schrikken laat
ik alles vallen, en mijn notitieboekje dat al nat was, is nu helemaal
doorweekt. Ik hoop dat ik thuis mijn notities nog zal kunnen lezen.
Als de zon weer doorbreekt, zie ik links koeien staan, en rechts
schapen; die waren er enkele dagen geleden nog niet. Noch de
koeien, noch de schapen gunnen ons één blik.

Op vier halve dagen is de klus geklaard. Nog een klein verslag
schrijven voor Jef, met enkele foto’s van wat er moet hersteld
worden, en onze taak zit erop.
Volgend jaar terug, maar dan beter opletten als het regent.
Mark en Marc
Foto’s: Marc Vogels
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Ontmoeting met een ree (Capreolus capreolus)
Van kinds af aan ben ik een écht hondenmens.
Toch wachtte ik met de aanschaf van een hond tot ik hier in de
bossen woonde, de tien jaar dat ik in de stad op een appartementje
woonde, hield ik me in en beperkte ik me tot vrijwilligerswerk in een
dierenkliniek tijdens de weekends. Ik heb immers altijd gevonden dat
je ieder wezen moet respecteren en een hond op een appartementje
houden terwijl je zelf veel uithuizig bent is simpelweg ‘not done’ in
mijn leefwereld.
Hier in mijn eigen stukje bos kan ik mijn hond de bewegingsvrijheid
geven die het dier nodig heeft. Dat samen met de tijd dat ik aan het
dier kan besteden, maakt dat ik fier mag zeggen dat ik steeds
gelukkige, goed opgevoede en rustige honden verkrijg. Zeggen dat
een hond je slaafs volgt is een onderschatting van de intelligentie van
het dier, ze hebben heus ook wel een eigen persoonlijkheid. Maar
feit blijft natuurlijk dat er een verschil is tussen dier en mens en dat
je als mens je hond hierin moet leiden. Er zijn nu eenmaal
maatschappelijke regels die dienen opgevolgd te worden en vooral
hier wringt het schoentje al wel eens.
Het groen in ons volgebouwd landje wordt zo schaars dat we er
serieus nerveus van worden. En zo krijg je binnen de kortste keren
een gekibbel van jewelste: wandelaars willen geen loslopende
honden, hondenmensen willen geen ruiters op hun pad, ruiters
willen geen honden op hun pad, enz.… Er is gewoonweg te weinig
plaats om iedereen tevreden te stellen!
De honden in mijn wereld krijgen een zo groot mogelijke vrijheid. De
enige beperking ligt in grenzen die hun eigen veiligheid
bewerkstelligt en die de vrijheid, de veiligheid en het comfort van
mijn mede-mensen & dieren ook waarborgt.
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Niet altijd een makkelijk levensmotto!
In dit zoeken naar de juiste weg, is het onderwerp ‘reeën’ een heet
hangijzer. Ik hoor immers vaak het argument dat loslopende honden
reeën opjagen en ze soms verwonden of doden. Ik moet eerlijk
bekennen dat bij het zien van een ree inderdaad wel alle stoppen
doorslaan bij een hond. Ik mijd dan ook de plekken waar ik weet dat
er veel wild zit, en hou me aan de paden van de wandelroutes, maar
is dat genoeg?
Deze vraag dwong me op zoek te gaan naar meer informatie over
deze feeërieke wezens. Een ontmoeting met een ree is immers een
onvergetelijke gebeurtenis. Ze kunnen je verwonderd aanstaren
wanneer je ze verrast. Ze betoveren je als het ware...
De ree is in Europa de meest voorkomende hertensoort, hij komt
voor in bijna geheel Europa, met uitzondering van Ierland, delen van
Engeland, Portugal en Griekenland, Noord-Scandinavië en IJsland.
Ook in Noord-Turkije en de Kaukasus vinden we reeën. Hij komt voor
tot bij het zeeniveau en tot boven de boomgrens. Hij weet zich zelfs
te handhaven in verstedelijkte gebieden en komt zelfs voor in grote
stadparken en groenstroken langs autosnelwegen! In veel streken is
hij een echte cultuurvolger geworden, hij eet graag van de door de
mens geplante gewassen. De ree is een knabbelaar: hij eet bramen,
bessen, twijgen, scheuten, knoppen en loten van struiken en bomen.
Ook paddenstoelen en landbouwgewassen staan op zijn menu. ’s
Zomers voedt hij zich ook met jonge blaadjes, en in de herfst lust hij
heel graag de eikels, terwijl knoppen en twijgen ’s winters meer
worden gegeten. Hij is vrij selectief en eet enkel de meest voedzame
delen van een plant. Tussen eten en herkauwen zit meestal zo’n één
(in de zomer) tot twee uur (in de winter). De ree is voornamelijk in de
schemering actief. Van september tot april is hij voornamelijk ’s
nachts actief. Van mei tot augustus is hij ook meer overdag actief en
in gebieden waar hij niet wordt verstoord, laat hij zich meer overdag
zien.
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De ree weegt ongeveer 15-35 kg. De vacht van een ree verandert van
kleur in de loop van de seizoenen… van grijsbruin in de winter tot
oranje in het voorjaar. De neus is zwart, de ogen zijn zwart en de kin
is wit. De poten zijn slank en hebben hoeven. De keel is iets lichter
van kleur en het achterwerk is witgeel, wat in de winter het
duidelijkst zichtbaar is. Deze vlek wordt spiegel genoemd. Het
staartstompje valt binnen de spiegel en is daardoor vrijwel
onzichtbaar. In de zomer is de spiegel licht geelachtig van kleur, ’s
winters is hij spierwit en duidelijk groter. De spiegel is van belang
voor het bij elkaar houden van de roedel, op de vlucht oriënteert
iedere ree zich op de spiegel van de voorganger. Dit speelt vooral ’s
winters een rol als de reeën in grotere groep leven.
Beide geslachten hebben het grootste deel van het jaar een
territorium. Meestal overlapt het territorium van een mannetje dat
van één of meerdere vrouwtjes. De territoria van mannetjes
overlappen elkaar niet. Reeën leven over het algemeen solitair.
Soms leven ze in kleine groepjes van een vrouwtje, haar kalveren en
soms een bok. Eénjarige reeën kunnen ook in groepjes leven, soms in
het gezelschap van oudere bokken zonder een eigen territorium. In
de winter zijn reeën minder territoriaal, mogelijk omdat de dieren
energie moeten besparen en voedselgebieden moeten delen. Ze
kunnen zich dan samenvoegen in kudden van tot wel dertig dieren,
met een duidelijke hiërarchie tussen de bokken.
Volwassen mannetjes hebben een gewei, met maximaal drie
vertakkingen. Het gewei is ongeveer 25 centimeter lang, groeit in de
winter en de basthuid wordt afgeschuurd tussen maart en juni. Je
ziet dan soms een boom met een beschadigde schors, dat is dan een
veegboom. Gek is dat herten steeds dezelfde boom kiezen, tot die
doodgaat, en dan kiezen ze een andere, het is dus geen willekeur.
Aan de basis van het gewei zitten een aantal zweet- en talgklieren
die een geurstof afscheiden die de reebok in de voortplantingstijd
gebruikt. Het gewei doet alleen dienst tijdens de bronsttijd (juli en
augustus) als ‘statussymbool’ en toernooiwapen. Na het einde van
de bronsttijd neemt de hoeveelheid van het mannelijk
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geslachtshormoon testosteron in het lichaam van de reebok af, en
dit vormt ook de aanzet tot het afwerpen van het gewei. Dit gebeurt
tussen oktober en januari.
De voortplanting van reeën is heel bijzonder, ik vond er het volgende
over:
Na de lente hebben de bokken in juli-augustus een tweede
activiteitperiode wegens de bronsttijd. Vooral bij zwoel en
onweerachtig weer neemt de agressiviteit van de bokken, die op
zoek zijn naar een gezellin, toe. Bij het voorspel van de paring
achtervolgt de reebok de reegeit met grote snelheid totdat zij zich
door hem laat inhalen en tot de paring bereid is.
De ontwikkeling van de bevruchte eicel in de baarmoeder stopt in
een zeer vroeg stadium en groeit pas eind december tot een embryo
uit. De ree is het enige dier met een gewei waarvan een verlengde
draagtijd bekend is. Vrouwtjes die in de zomer niet drachtig zijn
geraakt, worden in oktober een tweede keer bronstig. Deze dieren
hebben geen verlengde draagtijd. In het voorjaar, eind mei, begin
juni, worden de kalveren geboren. Een reegeit krijgt meestal een
tweeling, maar ook eenlingen en drielingen komen voor. Het kalf
heeft tot het zes maanden oud is witte vlekken op zijn vacht.
Het kalf ligt op een verdekte plaats op de grond, ze blijven de eerste
dagen stil verborgen liggen, de moeder zoekt ze alleen op om ze te
zogen. Het kalf is die eerste kwetsbare periode reukloos, daardoor
kan het voorkomen dat zelfs een jachthond ze op 2-3 meter kan
passeren zonder ze op te merken. Als men bij toeval gevonden
reekalfjes aanraakt of optilt dan krijgt het de geur van de mens en
veel moederreeën worden dan bang van hun eigen jong en laten het
niet meer drinken. Men moet daarom altijd alleen liggende
reekalfjes laten liggen, want ze zijn zelden in de steek gelaten en hun
moeder is vast in de buurt op zoek naar voedsel.
Jonge kalveren worden zo'n zes tot tien keer per dag gezoogd voor
enkele minuten, oudere kalveren slechts twee tot drie keer per dag.
De rest van de tijd zijn de kalveren alleen. Tweelingen worden
meestal apart van elkaar gezoogd, zo'n twintig meter uit elkaar. Na
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twee maanden eet een kalf ook gras en na 6-10 weken is de zoogtijd
voorbij. Het kalf blijft bij de moeder tot ze het volgend jaar weer
kalveren werpt, waarna het wordt weggejaagd. Het is om deze reden
dat je vaak zwervende jaarlingen ziet ronddwalen… ze zijn een beetje
ontredderd op zoek naar een nieuw leefgebied, zonder hun moeder.
Het kalf zelf is na veertien maanden geslachtsrijp.
De ree wordt maximaal twintig jaar oud, maar de meeste dieren
worden in het wild slechts zeven of acht jaar oud. Vrouwtjes worden
iets ouder dan mannetjes.
In Europa na de Tweede Wereldoorlog was de ree relatief zeldzaam
in Vlaanderen. Pas na het invoeren van een strengere jachtwetgeving
in 1971-1972, is de populatie beginnen toenemen in plaats van
afnemen en sindsdien zijn de aantallen sterk gestegen.
Omdat de ree vrij rondloopt, is het verkeer één van de grootste
doodsoorzaken. Ze worden ook nogal eens opgeschrikt door
loslopende honden en dan bekopen ze dat soms met hun leven, als
ze tijdens hun vlucht een drukke straatweg oversteken.
Toch is de populatie van de ree hierdoor niet in gevaar want hun
aantal groeit nog steeds. De jagers moeten de populatie zelfs in
bepaalde streken binnen de perken houden, rekening houdend met
de grootte van hun biotoop. In België is het nu zo dat de jager na de
tellingen bij de WBE (wildbeheerseenheid) moet aangeven hoeveel
reewild er zich in zijn jachtrevier bevindt. Zo krijgen ze een
toegelaten afschot. Om te zorgen dat men zich hieraan houdt,
worden er reebanden uitgereikt die na het afschot van de ree rond
de hals bevestigd moeten worden en die één keer vast, ook niet
meer los gemaakt kunnen worden
Wat ik voor mezelf kan besluiten na dit kleine onderzoek, is dat het
reebestand op zichzelf, niet echt in gevaar is. Voornamelijk omdat
zijn natuurlijke vijanden zoals de Euraziatische lynx, de wolf en de
bruine beer in deze habitat (voorlopig) totaal ontbreken. Hét grote
probleem is de verdwijning van de territoria… er is te weinig groen
voor ons allemaal.
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Met deze nieuwe kennis, ga ik mijn hondenwandelingen zonder
gewetensbezwaar blijven voortzetten, maar hou ik me - nog meer
dan voorheen - toch aan enkele strikte regels:
-

-

-

Ik vermijd te gaan wandelen bij schemering, aangezien de reeën
dan het meest actief zijn.
Ik kom niet op terreinen die verboden zijn voor de hond, op de
Kalmthoutse Heide is dit zéér duidelijk aangegeven. Het zijn
meestal gebieden waar de schapen grazen op de heide. Deze
gebieden zijn afgerasterd, maar reeën storen zich weinig aan de
rasters, ze springen over de draden.
Ik hou me aan de paden die veelvuldig gebruikt worden, omdat het
risico op verstoring daar, door de grote drukte van andere
wandelaars, zeer beperkt is.
En last but not least: ik houd mijn hond te allen tijde tijdens mijn
wandelingen aan de leiband!

Met een beetje respect voor mekaar kunnen we met zijn allen
genieten van onze groene leefwereld.
Men zegge het voort.
Carine Schelkens
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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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Kleine parelmoervlinder plant zich voort
in de Noorderkempen …
Succesverhaal dankzij aangepast beheer
Op een bepaald terrein op het Klein Schietveld werden vorige jaren geregeld
Kleine parelmoervlinders opgemerkt. Omdat dit terrein de potentie had om
er een zeer aantrekkelijke plaats van te maken voor de Kleine
parelmoervlinder werd met de beheerder een terreinbezoek afgesproken.

Door de goede samenwerking van de Vlinderwerkgroep “Atalanta”
met ANB, werd dan begin 2018 door boswachter Dirk Lyssens, samen
met een paar leden van “Atalanta”, het bewuste terrein overlopen.
Er werd besloten enkele stukken te plaggen en op de andere
plaatsen de begroeiing kort te houden. Viooltjes, de waardplant van
de Kleine parelmoervlinder kwamen er reeds verspreid voor. Samen
met een schrale begroeiing, open plekken, putten en hier en daar
een stenige bodem zou dat, mits de waardplant er weelderig
voorkwam, een ideale plaats zijn voor de Kleine parelmoervlinder.
Deze vlinder houdt van
warmte en het is belangrijk
dat de bodem vlug kan
opwarmen. Toch werd er
verder
in
2018
geen
parelmoervlinder opgemerkt.
Het resultaat van het beheer
werd reeds duidelijk in de
lente van 2019. Viooltjes
bloeiden er massaal en zelfs
op de geplagde plaatsen stonden, op de zanderige bodem, viooltjes
te pronken. Dan kon verder succes ook niet uitblijven.
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Op 21 april 2019 werd er een eerste Kleine parelmoervlinder
opgemerkt. Op 22 april lukte Herman Nuytemans erin om van het
wijfje een foto te maken terwijl het eitjes afzette op de viooltjes. De
nakomelingen van deze vlinder zouden kunnen vliegen eind mei of
begin juni, afhankelijk van de temperatuur. Met drie generaties
kunnen we ze dan tot in oktober opmerken en daarna overwinteren
ze als bijna volwassen rupsen. Ik was zeer benieuwd om dit verder op
te volgen.

Bij mijn bezoek op 2 juni was er nog geen Kleine parelmoervlinder te
zien, maar er bloeiden nog steeds duizenden viooltjes. Op 9 juni zag
ik, aangekomen op de groeiplaats van de viooltjes, dadelijk enkele
Kleine parelmoervlinders vliegen die nu een ruim aanbod hadden van
nectarplanten. Soms zag ik er drie tegelijk, allemaal ongeschonden
vers uitgekomen vlinders. Af en toe stoeiden twee vlinders maar tot
paren kwam het nog niet. De nectar van de viooltjes was nu nog
belangrijker. Nooit zag ik zoveel Kleine parelmoervlinders op een
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uurtje, niet in Frankrijk … niet in Spanje. Deze vlinders zullen zeker
niet allemaal op dat terrein blijven. Er zullen er wegtrekken. Die
vlinders vinden mogelijk ook in de buurt andere geschikte plaatsen.
De toekomst zal uitwijzen of het een start is van een blijvende
populatie. Het terrein is er nu zeker voor geschikt. Dit bewijst nog
eens dat aangepast beheer succes kan hebben.

Frans Vorsselmans
Foto’s: Frans Vorsselmans
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Weinig vlinders dit jaar?
Ik heb het herhaaldelijk horen zeggen en het zelf ook gezegd.
Om te bevestigen hoe erg het wel was op Horendonk ben ik eens in de
archieven gedoken. Ik let daar namelijk reeds meer dan 25 jaar op redelijk
systematische wijze op vlinders volgens een route in UTM-hokken FT0503
(buurt van eigen woning) en FT0604 (buurt van oud groenstort en
Benegobos), minstens 15 keer per jaar van april tot in oktober.

Tabel 1 geeft de hoogste op één dag van het jaar geziene aantallen
per soort in FT0503 voor 2019 en 2018, en de gemiddelde
dagmaxima voor de vijf voorgaande jaren (2013-2017) en voor 20
jaar eerder (1993-1997). Tabel 2 doet hetzelfde voor FT0604. De
soorten zijn gerangschikt in de volgorde van talrijkheid in 2019 en
vervolgens 2018. Onderaan de tabellen staan nog de niet vermelde
soorten die in het betreffende hok sporadisch gezien werden in
1998-2012.
Blijkt dat dit jaar op Horendonk over het algemeen iets beter was
dan 2018. Al moet gezegd dat er dit jaar van de 34 over de 27 jaar
minstens één maal op Horendonk geziene soorten slechts 21 - dit is
62 % - present gaven, nog twee soorten minder dan sinds 2013 .
Uiteraard zijn er grote verschillen van soort tot soort.
Onderaan de lijst staan voor beide hokken met 0 over de laatste
zeven jaar Argusvlinder, Geelsprietdikkopje en Groentje. Twintig jaar
eerder kwamen die regelmatig of voor het Groentje een enkele keer,
voor in beide hokken. De Argusvlinder werd voor het laatst gezien in
2002, het Geelsprietdikkopje in 2004, het Groentje in 2009.
Andere, langer dan zeven jaar niet meer geziene soorten, zijn
Heivlinder, Eikenpage, Grote vos, Bruine eikenpage, Heideblauwtje
en Bont dikkopje die vrijwel enkel in hok FT0604 voorkwamen met
als laatste jaren respectievelijk 2001, 2002, 2003, 2006, 2011 en
2011.
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Met nul over de twee laatste jaren prijkt daar ook de Kleine vos. Een
jaar zonder Kleine vos was voordien enkel 2008.
Andere zorgbarende soorten zijn het Zwartsprietdikkopje en het
Groot dikkopje. Het Zwartsprietdikkopje was ooit talrijk met in beide
hokken tot meer dan 100 exn. Het Groot dikkopje was minder talrijk,
meestal met aantallen variërend tussen één en 30 en in FT0604
samen met uitbundige bramengroei een piek van 127 in 1996.
Resten 21 soorten waarover de gegevens minder alarmerend zijn.
Zo de nul voor Koninginnepage, altijd reeds een onregelmatige gast,
en voor Gele en Oranje luzernevlinders enkel sporadisch op trek.
Bij de witjes was het Klein koolwitje talrijk, Citroenvlinder gemiddeld,
Groot koolwitje matig en Klein geaderd witje zwak.
Van de nimfvlinders was de Atalanta met een tiental normaal. Dit
geldt ook voor de Distelvlinder (op piekinvasiejaren als 1996 en 2009 na).
De Dagpauwoog scoort zwak. De Gehakkelde aurelia sloeg een
record, met de opmerking dat drie van de vijf exemplaren ongewoon
klein waren. Opvallend kleine exemplaren waren overigens ook bij
Klein koolwitje en Distelvlinder te zien.
Alle zandoogjes, Bont, Bruin en Oranje, zijn duidelijk minder talrijk.
Idem voor de Kleine vuurvlinder. Sinds 2005 is het maximum geziene
in beide hokken twee.
Het Boomblauwtje blijft rond twee schommelen. Het Icarusblauwtje
blijft bij maxima van één tot drie in hok FT0604, voorheen gemiddeld
vijf en is in FT0503 na 2011, niet meer waargenomen. Het Bruin
blauwtje verschijnt onregelmatig. Het valt ook minder op.
Tenslotte toch een positieve noot.
Na een Kleine parelmoervlinder gezien in 2007 in hok FT0604 was hij
dit jaar regelmatig aanwezig in FT0503 van 27 juli tot eind augustus.
Op 28 augustus zelfs twee exemplaren.
En een tweede: het Oranjetipje verschenen in 2004, houdt in beide
hokken stand.
En een derde: het Hooibeestje vanaf 1995 afwezig, is het in klein
aantal terug sinds 2017.
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Tabel 1: FT0503

Oranje zandoogje
Klein koolwitje
Atalanta
Citroenvlinder
Gehakkelde aurelia
Distelvlinder
Bont zandoogje
Hooibeestje
Groot koolwitje
Dagpauwoog
Zwartsprietdikkopje
Kleine parelmoervlinder
Landkaartje
Klein geaderd w.
Groot dikkopje
Bruin zandoogje
Boomblauwtje
Kleine vuurvlinder
Oranjetipje
Kleine vos
Icarusblauwtje
Koninginnepage
Argusvlinder
Geelsprietdikkopje
Bruine eikenpage
Oranje luzernevlinder
Groentje
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2019
13
9
8
7
5
5
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

2018
17
3
3
4
1
0
6
0
3
6
2
0
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

2013-2017
2.2
6.6
9.2
7.8
1.8
3.8
14.4
0.2
3.8
14.0
1.8
0
2.4
4.4
3.2
2.8
2.4
1.4
0.4
4.8
0.2
0.2
0
0
0

1993-1997
3.2
17.4
9.4
2.6
1.2
5.4
5.2
0
1.2
8.2
88.4
0
2.4
5.6
2.4
4.0
0.6
2.8
0
3.8
0
0.2
3.4
2.4
0.2
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Tabel 2: FT0604

Citroenvlinder
Klein koolwitje
Bruin zandoogje
Dagpauwoog
Distelvlinder
Oranjetipje
Icarusblauwtje
Oranje zandoogje
Gehakkelde aurelia
Bont zandoogje
Landkaartje
Groot koolwitje
Klein geaderd witje
Atalanta
Kleine vuurvlinder
Hooibeestje
Oranje luzernevlinder
Boomblauwtje
Bruin blauwtje
Koninginnepage
Kleine vos
Groot dikkopje
Zwartsprietdikkopje
Geelsprietdikkopje
Heivlinder
Bruine eikenpage
Argusvlinder
Bont dikkopje
Eikenpage
Groentje
Grote vos
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2019
13
11
10
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2018
8
21
24
1
0
2
1
2
2
0
6
6
3
2
1
1
0
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2013-2017
12.2
3.4
11.0
5.2
0.8
1.8
0.6
15.0
2.2
2.2
3.0
1.6
8.8
1.0
1.6
0.4
0
2.2
0
0
1.2
4.4
2.2
0
0
0
0
0
0
0
0

1993-1997
4.8
1.7
16.4
15.8
4.4
0
0
0
1.0
3.8
6.4
1.2
10.8
7.8
4.3
0.8
0.4
1.5
0
0
3.4
50.0
31.6
2.2
4.0
2.8
1.4
0.2
0.2
0.2
0.2
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Gele luzernevlinder
Heideblauwtje
Kleine parelmoervlinder

Koen Verschoore
n.v.d.r.
Op 30 juli werden in UTM-vak FT0604 tegelijkertijd drie Keizersmantels
waargenomen op een bloemrijk grasveld.
Zie:
https://noorderkempen.waarnemingen.be/waarneming/view/177262975
Diezelfde dag en op 1 augustus was op dezelfde plek ook één Kleine
parelmoervlinder aanwezig.
Zie:
https://noorderkempen.waarnemingen.be/waarneming/view/177262913
https://noorderkempen.waarnemingen.be/waarneming/view/177334702
Wim Van den Bergh was de gelukkige waarnemer.

© Joris Pinseel – Argusvlinder – 2017
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Luchttoezicht boven de Noordzee
Monitoring en detectie van marinevervuiling
Sinds 2014 is Kobe Scheldeman (lid van Natuurpunt Noorderkempen)
werkzaam als milieuoperator bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen (KBIN).

De Noordzee is zeer druk bevaren en de vervuiling door o.a. de
scheepvaart is soms groot. We spreken dan over 400 schepen per
dag die het Noordzeekanaal passeren. Dit is op jaarbasis ongeveer
2x de wereldvloot. Antwerpen en Rotterdam zijn belangrijke havens
i.v.m. containertrafiek. Deze trafiek is dikwijls een bron van ernstige
vervuiling. Ook hier staat het milieu onder druk… economie versus
milieu.
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Eén van de belangrijkste opdrachten van het team van Kobe is het
controleren van de zwaveluitstoot van, meestal, gigantische schepen
(tankers en containerschepen).
Het Noordzeekanaal is ook een soort van ‘lage emissie zone’ en er
dient, volgens internationale afspraken, gevaren met zwavelarme
brandstof. Controles gebeuren vanuit een vliegtuig dat uitgerust is
met de modernste apparatuur. Ruwweg gaat het over ongeveer 250
vlieguren per jaar, uiteraard onaangekondigde controles, zowel dagals nachtvluchten (IR camera).

In 2016 werd een volledige vernieuwing van instrumentatie en
sensoren doorgevoerd en kan er zeer efficiënt gecontroleerd
worden. Vorig jaar vloog hun vliegtuig door een 1000-tal
rookpluimen en werden 73 schepen betrapt op ernstige
overtredingen. Volgens Kobe is zo’n 10% in overtreding.
Onlangs werd er veel interesse getoond voor hun ‘zwavelsnuivend’
(sniffer) vliegtuig. Van Canada tot China willen ze alles weten. De
technologie in het vliegtuig en de onderzoeksmethode is echt wel
uniek in de wereld.
Naast controle op zwaveluitstoot wordt er ook gespeurd naar
olievlekken. Ook het analyseren van satellietbeelden is vaak
noodzakelijk i.v.m. o.a. olielozingen.
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Het controleren van booreilanden in de Noordzee, meestal op zeer
afgelegen locaties , is ook een van de opdrachten. Ook daar worden
ernstige olievlekken gedetecteerd.

Regelmatig gaat er ook een marinebioloog mee aan boord om de
Noordzee af te zoeken naar ‘toevallige’ passanten zoals bruinvissen
en tuimelaars. Vorig jaar werden er zo 450 bruinvissen gespot in
onze Noordzee.

Dirk Scheldeman
Foto’s: Kobe Scheldeman
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'Tips voor een klimaatvriendelijke tuin,
die uw leven aangenamer, luier én goedkoper maakt'
Louis De Jaeger, eco-ondernemer, landschapsarchitect en lid van
verschillende agro-ecologische denktanks, deelt zijn tips om uw tuin én zijn
bewoners te beschermen tijdens de hittegolf en voor de toekomst. 'Deze
hittegolf zou een wake-up call moeten zijn om na te denken over hoe u uw
tuin kunt redden voor de komende tien jaar.'

Heeft u na de hete, droge zomer van vorig jaar uw conclusies
getrokken en enkele bomen geplant voor meer schaduw, het gras
nooit frequenter dan om de drie weken gemaaid en de aarde rond je
planten en moestuingroentjes bedekt met compost, houtsnippers of
maaisel? Hopelijk wel, anders moet u zich nu voorbereiden op een
blitzreddingsactie.
We zijn soms kwaad op politici en hun zogenaamde 'Notre-Damementaliteit': ze schieten pas in actie als het reeds te laat is. Bij de
klimaatverandering is het niet anders.
Maar eigenlijk moeten we het de politici niet kwalijk nemen, we
maken immers dezelfde fout. Einstein zei ooit dat we problemen niet
met dezelfde mindset mogen oplossen als die waarmee we ze
gecreëerd hebben. Wel, het is amper te geloven hoeveel mensen er
na hun verwoeste gazon van vorige zomer opnieuw datzelfde zwak
gazon hebben aangelegd. Wat zullen ze na deze zomer doen?
Wij zijn niet klaar voor de opwarming van het klimaat, en onze tuinen
ook niet. Privétuinen nemen bijna één tiende van het Belgische
grondoppervlak in. Als één tiende van België steriele grasveldjes zijn
oftewel broeigaarden van biodiversiteit, leven, schaduw,
waterinfiltratie en koolstofopslag, maakt dit wel degelijk een verschil.
Een klimaattuin maakt uw leven aangenamer, luier én goedkoper.
We moeten massaal inzetten op klimaattuinen. Tuinen die ons eigen
leven aangenamer, luier en goedkoper maken, alsook een positieve
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impact hebben op het klimaat en de biodiversiteit. Nu is het nog
dikwijls andersom. Hieronder enkele tips.
Tip 0: langetermijnvisie
We zouden ons blind kunnen staren op het redden van onze tuin
voor de komende dagen - wat best oké is - maar deze hittegolf zou
een wake-up call moeten zijn om na te denken over hoe u uw tuin
kunt redden voor de komende tien jaar.
Tip 1: plant bomen, de goedkoopste airco's en waterpompen
Bomen zijn de meest magische levende wezens op deze planeet.
Zonder bomen zou het enkel regenen rond kuststreken, ze zorgen
voor een betere waterhuishouding en ze zijn de goedkoopste
klimaatregulators. Daarnaast halen ze ook enorm veel CO2 uit de
lucht en zijn ze een zege voor de biodiversiteit. En: hoe ouder ze
worden, hoe beter ze hierin presteren. Hoe hoger de boom, hoe
meer schaduw. De komende jaren zal u hier naar snakken. Plant
bomen!
Tip 2: De tuin als spons
Onze tuin moet een reuzenspons worden. We willen dat iedere
druppel regen die valt, in de bodem blijft zitten. Zie uw tuin als een
bankgebouw, hoe meer geld je wil ontvangen, hoe meer kluizen u
installeert. In de tuin is iedere kilogram organische materie of
koolstof een kluis, en is het water 'the big money'. Hoe meer kluizen
dus, hoe meer water de bodem kan opslaan. Heb je geen organische
materie, dan sijpelt de poen weg of gaat de zon en de wind ermee
lopen.
Hoe krijg je organische materie in je bodem? Bomen: zij geven ieder
jaar een nieuwe laag in de vorm van blaadjes. Breng tuinafval en
compost niet langer naar het containerpark, maar verspreid het mooi
over de hele tuin. De snelste manier om zelf uw waterbuffer op te
bouwen.
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Tip 3: een 'parasollaag'
Wie poedelnaakt in de woestijn gedropt wordt, zal zo snel mogelijk
de schaduw opzoeken. Planten willen dat ook doen in deze hitte,
maar het lukt hen natuurlijk niet. De aarde rond de planten droogt
enorm snel uit omdat die poedelnaakt is.
Doe je planten een plezier en bedek alle aarde met zo'n dik mogelijke
'parasollaag', ook wel mulch genoemd. Bovendien beschermt die laag
nuttige bodemdiertjes die onmisbaar zijn voor de gezondheid van je
plant. Hij zorgt er ook voor dat het water in de bodem minder snel
verdampt.
Tip 4: #ByeByeGrass, een ander gazonbeheer kan je redden
We willen ons gazon minimaliseren. Geef toe, hoeveel procent van
uw gazon gebruikt u echt? Het grootste deel allicht enkel om te...
maaien. We willen minder maar beter gazon.
Laten we eerst enkele gazonmythes rechtzetten. Gazons bemesten,
bekalken of verticuteren is het allerslechtste wat je kunt doen ten
allen tijde, pure tijd-, geld- en energieverspilling. Doe het zeker ook
nu niet, anders krijgt u een instant suïcide. Pesticides moeten hoe
dan ook deze wereld uit, en vooral de tuin.
Hoe meer mos, klaver of andere spontane bloempjes tussen het gras,
hoe beter. Het maakt het gazon weerbaarder, droogteresistenter en
het is beter voor de biodiversiteit. Uw gazon besproeien is totaal
nutteloos en in tijden van drinkwaternood bijna misdadig, het water
verdampt terwijl u er zelf op staat te kijken. Een ideaal
maaifrequentie: niet meer dan om de twee à drie weken, liefst zelfs
nog langer. Daardoor wordt het gras sterker, mooier, komen er meer
helpende bloempjes tussen en bespaart u tijd en water.
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Extra tips:
- Zoek zoveel mogelijk organisch tuinafval, houtsnippers
enzovoort en bedek er de blote aarde zo dik mogelijk mee.
- Stop tot september met uw gazon te maaien.
- Zet enkele kommetjes met water om de uitgedroogde egels
en vogels mee te laven. Deel wat kattenbrokken of egelvoer
met egels, ze gaan anders letterlijk dood van de honger.
- Werkstop: staak al het tuinwerk behalve de eerste drie
puntjes. Niet snoeien, bemesten, of gelijk wat!
Louis De Jaeger heeft als missie zoveel mogelijk land te
verduurzamen en doet dit als landschapsarchitect - met de
ByeByeGrass campagne - als lid van een agro-ecologie-denktank en
door het sensibiliseren met het schrijven van artikels en een boek
over de toekomst van landbouw.
Bekijk een campagnefilmpje van ByeByeGrass met 'Low Impact Man'
Steven Vromman:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=RaZhrBKpSjU

Louis De Jaeger
Met dank overgenomen uit de Nieuwsbrief van Knack van 24 juli
2019
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Effecten droge en warme zomer 2018 zichtbaar
In 2019 werden de effecten van de warme/droge zomer 2018 en huidige
warme periode op onze flora duidelijk. Sommige van die effecten zijn
duidelijk zichtbaar voor wie er oog voor heeft. In het vroege voorjaar waren
het vooral éénjarigen als Paarse dovenetel en Zachte ooievaarsbek die
gazons en bermen kleurden. Tijdens de zomer vielen vooral de gele
composieten op in bermen en (schrale) graslanden. Deze planten hebben
optimaal geprofiteerd van de door de droogte ontstane open plekken in de
grasmat.

Inleiding
De zomer van 2018 staat te boek als extreem warm en droog en ook
2019 was (tot eind augustus) droog. De gevolgen van deze langdurige
droogte zijn goed zichtbaar in de vegetatie. Op plekken waar grassen
bovengronds afgestorven waren, profiteerden dit voorjaar
bloemrijke éénjarige planten. En tijdens de zomer floreerden
overblijvende kruiden eveneens dankzij de afname van grassen.
Eénjarigen profiteren
Dit voorjaar werden graslanden (ook gazons) en bermen op droge
zandgronden gedomineerd door éénjarige (akker)planten. Soorten
die afgelopen zomer na de droogte massaal waren gekiemd, zoals
Paarse dovenetel, Vogelmuur, Vroegeling, Kleine veldkers en Kleine
leeuwenklauw, waren vaak overvloedig aanwezig. Ook de (plaatselijk
dominante) aanwezigheid van bloeiende geraniumsoorten, zoals
Robertskruid, Zachte ooievaarsbek en Reigersbek, was opvallend. In
het verstedelijkt gebied werden in gazons, bermen en op sommige
begraafplaatsen opmerkelijk veel verwilderde Tuinviooltjes
waargenomen.
Kenmerkend voor éénjarige planten is dat zij binnen één jaar hun
volledige levenscyclus voltooien: ontkieming, bloei, zaadzetting en
afsterven. Eénjarigen produceren grote hoeveelheden zaad en
kunnen deze vaak op grotere afstand verspreiden, bijvoorbeeld via
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wind of mieren (zoals bij de Tuinviooltjes). Ze moeten wel; in
tegenstelling tot veel meerjarige planten krijgen ze maar één jaar de
kans zich voort te planten. De zaden van éénjarigen behouden ook
vaak lang hun kiemkracht en vormen een zaadbank. Ze kunnen jaren
in de bodem wachten tot de omstandigheden gunstig zijn.
Profiteerden de overblijvende kruiden ook?

© www.wildebloemen.info.
Gewoon biggenkruid

© www.wildebloemen.info.
Klein streepzaad

Veel van bovengenoemde éénjarigen hebben ondertussen hun beste
tijd gehad; ze hebben hun levenscyclus voltooid en stierven af. Naar
verwachting deden soorten van droge graslanden, het ook dit jaar
goed. Soorten als Gewoon biggenkruid, Klein streepzaad, SintJanskruid, Jacobskruiskruid en Beemdkroon profiteerden ook dit jaar
waarschijnlijk nog van de verminderde concurrentie door grassen.
Deze planten zijn beter aangepast aan droogte en hitte dan de
meeste grassen, onder andere doordat ze een relatief klein
bladoppervlak hebben en/of diep wortelen.
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Bloemrijke vegetatie waardevol voor insecten
Voor insecten is de massale bloei van de éénjarige kruiden
waardevol, omdat zij - in tegenstelling tot grassen - zowel nectar als
stuifmeel produceren. Ook insectenetende vogels en zoogdieren
kunnen hiervan profiteren, omdat het extra nectaraanbod kan leiden
tot meer insecten. Zo is de massale aanwezigheid van vroeg
bloeiende Paarse dovenetel waardevol als nectarplant voor
hommelkoninginnen, die in het voorjaar op zoek gaan naar nectar en
stuifmeel. Ook veel soorten van droge graslanden vormen een grote
en zeer waardevolle voedingsbron voor veel insecten. Hoewel de
zomer van 2018 en de droogte van 2019 funest leken voor veel
planten en dieren, kan het sommige soorten juist kansen bieden.
Enkele voorbeelden
Door de langdurige droogte in 2018, zijn op tal van plekken planten
niet alleen bovengronds verdord, maar volledig afgestorven. Dit
bleek vooral het geval bij grassen op een zandige bodem. Bodems die
normaal toch wel vochtig bleven, verdroogden nu diep. Met het
lokaal verdwijnen van de dominante grassen, verscheen er dit jaar
een weelde aan bloemen op de opengevallen plekken.
Op het Klein Schietveld was een dergelijk situatie merkbaar. De
massale bloei van viooltjes aldaar maakte het gebied uitstekend
geschikt voor de Kleine parelmoervlinder.
In Essense en Kalmthoutse bermen was hetzelfde te zien. Daar, waar
de planten niet te vroeg werden weggemaaid, verschenen Gewoon
biggenkruid, Muizenoortje, Vertakte leeuwentand, Duizendblad en
zelfs Oranje havikskruid.
Een heel mooi voorbeeld in Essen waren de vluchtheuvels van het
kruispunt N117 x N122 t.h.v. Spijker. Door het niet maaien bloeide
een (kleur)gevarieerd bloementapijt van Smalle weegbree,
Duizendblad, Hertshoornweegbree, Gewoon biggenkruid, Klein
streepzaad en Schapenzuring. Prachtig om zien. Mocht hetzelfde
maaibeheer worden toegepast kan 2020 weer zo’n bloemenweelde
opleveren.
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© www.wildebloemen.info.
Muizenoortje

© www.wildebloemen.info.
Oranje havikskruid

Hetzelfde
fenomeen
kon
ik
waarnemen
in
mijn
eigen
gazonnetje. Daar waar de grasmat
verdwenen was groeiden in het
voorjaar massaal Madeliefjes, Zachte
ooievaarsbek, Klein vogelpootje,
verwilderde tuinviooltjes, Paarse
dovenetel en hier en daar Kleine
ooievaarsbek. Tijdens de zomer
bloeide Gewoon biggenkruid volop,
tot groot jolijt van de vlinders, bijen
en allerlei zweefvliegen.

© www.wildebloemen.info.
Madeliefje
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Droogte als natuurlijk proces
Eb en vloed, rivieroverstromingen en veenvorming, storm en ijsgang,
waren de natuurlijke processen die de grote lijnen van het
Nederlandse en Vlaamse landschap in de laatste tienduizend jaar
vormden. De begroeiing volgde, bijgestuurd door begrazing en
predatie. Aan het rijtje kan nu ook droogte worden toegevoegd als
landschapsvormend natuurlijk proces.
We zullen er nog vaak mee te maken krijgen.
Tekstbronnen:
- Floron Nieuwsbrief, 30 juli 2019
- Leonie Tijsma & Ruud Beringen, FLORON, Droge zomer fleurt
bermen op
- Leo Linnartz, ARK Natuurontwikkeling, Ook droogte is een
natuurlijk proces
Bron tekeningen:
- https://www.wildebloemen.info
Joris Pinseel

© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ornithopus_perpusillus.jpeg
Klein vogelpootje
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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 beestje,
Een lief beestje,
Een lieveheersbeestje,
Zong een leuk liedje,
Kroop naar boven via een grassprietje,
Om in de verte te kijken,
Klapte zijn vleugeltjes open,
Dacht vliegen is sneller dan lopen,
En vloog heel gezwind,
Gedreven door de wind,
Om dan ergens anders neer te strijken,
Stefan

© Veronique – 2019
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Over planten gesproken …
Mijn vorige verhaal eindigde met het verdwijnen van onze
Gaspeldoorn. Wie wil genieten van deze struik moet in de
Paasvakantie door Bretagne zwerven. Zowel langs de snelwegen als
langs de gewone wegen pronken zij met weelderige bossen bloemen,
die op onze bloeiende Brem gelijken.
Een andere kenplant van Maritieme heide is de Grauwe dophei Erica
cinerea. Op de noordkust van Bretagne bevindt zich het
natuurreservaat Cap Fréhel, met een enorm heideveld, dat dan ook
in bloei staat.
Onze hei ligt op de uiterste rand van de Maritieme heide. Daardoor
vindt men bij ons geen Kraaiheide. Zij is een kenplant van
Continentale heide. Ze is echter wel in Drenthe (Nederland) te
vinden. Deze struik bewaart winter en zomer zijn donkergroene
blaadjes. In de herfst prijkt ze met ronde, zwarte bessen.
Als ik terugdenk aan mijn jeugd en de vele zwerftochten in de
vakanties, dan vonden wij langs de wegen uit stoffig, gelig zand
“Zandblauwtjes” in oppervlaktes van verschillende vierkante meters.
Ook langs het welbekende Koewegske waren ze te vinden, evenals
op het verlengde stuk naar het zuiden. Hier is de verbossing wel de
oorzaak dat ze verdwenen zijn. Op het “Klein Kamp” in de buurt van
de gewezen munitiedepots, op het grondgebied van Kapellen zijn er
nog grote oppervlaktes begroeid met zandblauwtjes.
Wat ik vroeger ook in Heide op de wegbermen tegenkwam, was het
“Vlasleeuwenbekje”. Dit plantje kreeg een andere naam toebedeeld,
nl “Vlasbekje” en sindsdien zie ik ook geen “Vlasbekjes” meer in het
straatbeeld. Jammer, want het was zo’n zonnig plantje. Ze floreren
nog wel op bovengenoemde plaats in het Klein Kamp, langsheen de
wegbermen.
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Wat ik ook nergens meer tegenkom is het “Klein hoefblad”, dat vroeg
bloeiertje eerste klas, met zijn gouden zonnige bloemetjes en
waarvan ik zoveel hield.
Ook kwam ik vroeger regelmatig de “Breedbladige Wespenorchis” op
mijn wandelingen, langs de weg, tegen. Onopvallend en niemand
mist deze Kempische orchidee bij uitstek. Ooit vond ik er 22 naast
een “ Hondsroos” (wilde roos) op de Duitse weg van ±50cm hoog, de
bladeren waren evenredig groter en de bloemen meer dan 1cm
doormeter.
Arme wegbermen...
P.L. Verpraet
Heidestatiestraat 66/7
2920 Kalmthout
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29 mei – Beekdal van de Kleine Aa
Op 19 mei 2019 gaf Joris Pinseel tijdens een wandeling doorheen het
dal van de Kleine Aa toelichting over de herinrichtingswerken die
door de Dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Antwerpen
uitgevoerd zijn. In het gedeelte van de Kleine Aa stroomopwaarts van
de grens met Nederland zijn twee stuwen verwijderd en is een
hermeandering uitgevoerd. De twee stuwen zijn vervangen door een
geleidelijke helling waardoor vissen voortaan ongehinderd een heel
stuk stroomopwaarts kunnen migreren. Daarnaast zijn op enkele
plaatsen opnieuw meanders uitgegraven. Tijdens de wandeling had
Kristof Vlietinck ook enkele fuiken uitgezet zodat we ook kennis
konden maken met het visbestand.
Voor het plaatsen van de
fuiken werd toelating
verleend
door
het
Agentschap voor Natuur
en Bos en de resultaten
van
de
afvissingen
worden uiteraard ook
gerapporteerd aan de
Provincie Antwerpen.

Er zijn drie vissoorten gevangen, met name de riviergrondel, de
blauwbandgrondel en het bermpje. De riviergrondel is een typische
vissoort van stromende wateren en komt het meest talrijk voor in de
Kleine Aa. In totaal werden in de drie fuiken 153 riviergrondels
gevangen. Jammer genoeg werden ook twaalf blauwbandgrondels
gevangen. De blauwbandgrondel is een niet-inheemse soort met een
invasief karakter. Dat betekent dat deze soort de plaats van onze
De Korhaan nr. 4 / oktober 2019

Pagina 52

inheemse
soorten
kan
innemen en hen zelfs kan
verdringen. Gelukkig komt de
blauwbandgrondel over de
verschillende jaren heen dat
we het visbestand monitoren
slechts in kleinere aantallen
voor in de Kleine Aa.
Bijzonder is de vangst van drie
bermpjes,
een
kleine
stroomminnende bodemvis die niet heel algemeen voorkomt in
Vlaanderen.
De vangsten zijn in overeenstemming met de die van de laatste jaren
die op analoge manier werden uitgevoerd. Uit alle vangstgegevens
blijkt immers dat de riviergrondel de meest talrijke soort is. Bijzonder
nog te vermelden is dat we vroeger ook paling hebben gevangen,
maar dat betrof slechts twee éénmalige vangsten, met name in 2012
toen er dat jaar ook meer intensief werd gevist (op meerdere
plaatsen).

© bermpje_Vilda_9755_Rollin_Verlinde_A4_44768

Vlak over de grens met Nederland in Roosendaal bevindt zich nog
een stuw die niet passeerbaar is voor vissoorten. Door het
Waterschap Brabantse Delta werden verder stroomafwaarts alle
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migratieknelpunten voor vissoorten al opgelost zodat in principe
vanuit het Volkerakmeer tot net voor de grens met Vlaanderen
vissoorten vrij kunnen optrekken. Hopelijk wordt dit laatste knelpunt
snel aangepakt en voorzien van een vispassage zodat we in de
toekomst wellicht heel wat meer vissoorten kunnen waarnemen in
de Kleine Aa.
Evolutie van het visbestand
Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) heeft in het
verleden ook al enkele afvissingen gedaan op de Kleine Aa te Essen.
Hieronder geven we een kort overzicht van de vangsten en de
bevindingen van INBO.
In 1996:
‘In een campagne in 1996 werd deze de Kleine Aa of Wildertse Beek
op 5 locaties bemonsterd. Op geen enkele locatie werd toen visleven
vastgesteld.’
In 2004:
‘De Kleine Aa of Wildertse beek werd tijdens deze campagne op 2
locaties bemonsterd. Er werd enkel tiendoornige stekelbaars
gevangen (15 stuks per 100 meter), de visindex scoort ontoereikend.’
In 2009:
‘In de kleine Aa of Wildertse beek vingen we vijf soorten. Opmerkelijk
is de vangst van bijna 1000 riviergrondels. Het visbestand is er in
vergelijking met de campagne van 2004 lichtjes op vooruitgegaan
maar scoort nog ondermaats. De zuurstofconcentraties zijn goed.’
Aantallen per 100 meter:
 6 tiendoornige stekelbaarzen
 2 bermpjes
 3 blauwbandgrondels
 7 giebels (niet-inheemse soort)
 945 riviergrondels
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In 2012:
Er werden vijf verschillende soorten gevangen:
Aantallen per 100 meter:
 14 tiendoornige stekelbaarzen
 1 bermpje
 5 blauwbandgrondels
 2 giebels (niet-inheemse soort)
 434 riviergrondels
Op te merken valt dat INBO in 2012 in Kalmthout ter hoogte van de
Zwanenberg ook 1 paling ving, naast 201 riviergrondels en 12
tiendoornige stekelbaarzen.
In 2013:
Er werden vier verschillende vissoorten gevangen:
Aantallen per 100 meter:
 5 bermpjes
 1 paling
 277 riviergrondels
 174 tiendoornige stekelbaarzen
Tot slot vernamen we nog dat bij een recente afvissing t.h.v.
Essendonkbos ook een snoek is gevangen: deze roofvis die van
heldere en plantenrijke wateren houdt, is zeker een mooie aanwinst
voor het visbestand op de Kleine Aa. Bij deze afvissing werden ook
onze ‘traditionele soorten’ riviergrondel, bermpje, tiendoornige
stekelbaars en blauwbandgrondel aangetroffen.
Referenties en info:
-

-

www.provincieantwerpen.be/leefmilieu/waterlopen.html
www.meldpuntwaterlopen.be
pureportal.inbo.be/portal/nl/publications/search.html
vis.inbo.be

Kristof Vlietinck
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World Swift Day - 7 juni 2019
Op 7 juni was het met andere woorden “Gierzwaluw Wereld Dag”, een dag
lukraak gekozen door Martine Wauters uit Brussel. Martine is een “bezige
bij“ vooral als het om gierzwaluwen gaat, daarom noemen wij haar ook de
“Swift Lady“ een zeer toepasselijk naam voor haar.

Haar contacten wereldwijd hebben ook bijgedragen tot het succes
van deze dag. Er werden 120 evenementen op touw gezet in 29
landen, verspreid over vier continenten!
Onze bedoeling was om in het Mas Antwerpen een infomoment te
organiseren, maar we kregen daarvoor geen toelating. Het was dan
een logische stap om het dan maar in Essen door te laten gaan. Hier
was alles aanwezig en we spaarden zo ook een verplaatsing uit. Ik
had nog tijdig een tweezijdig bedrukt spandoek laten maken om het
aan onze woning op te hangen, bij wijze van “reclame“. Het was al
vroeg dag voor mij om onze garage om te toveren tot een
gierzwaluw-walhalla. Op een tv-scherm konden live beelden uit twee
cameranestkasten bekeken worden, zeer leuk voor de bezoekers.
Didactisch materiaal, infobrochures, nestkasten, kunst, enz. vulde
deze ruimte tot een mooi en aangenaam geheel.
Gelukkig stond er een artikel in de krant om deze dag aan te
kondigen, met als gevolg dat er mensen uit Brasschaat, Hoboken en
Westmalle aanwezig waren. In totaal kwamen er een 40 bezoekers
langs, waaronder veel buren, maar ook een dame uit Kortrijk die op
bezoek was bij José, een lid van onze werkgroep. Omdat het op een
vrijdag was konden enkele medewerkers van de werkgroep niet
aanwezig zijn, want het werk gaat tenslotte voor. René en Ankie
waren wel van de partij, waarvoor dank. De eigen gebakken cake van
Ankie smaakte overheerlijk!
Er werden zeven nestkasten type Maastricht verkocht; een nestkast
die samen met het Zwaluwen Advies Bureau van Marjos Mourmans
ontworpen is en in eigen beheer gemaakt wordt. Momenteel staat
de teller al op meer dan 2000 verkochte nestkasten.
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Bescherming staat bij ons bovenaan de lijst. Spijtig dat we niet
konden genieten van de vliegshow die de gierzwaluwen opvoeren
aan onze woning, vanwege het te frisse weer. De niet-broeders, zeg
maar de speelvogels, zoeken dan andere oorden op waar er meer
voedsel aanwezig is.

© Wim De Bock

Ik gebruik vaak de slogan “gierzwaluwen brengen mensen samen“
en de dames spannen hier de kroon!
We sloten de dag af met een lekkere pint en beelden van
gierzwaluwen die gingen slapen in hun vertrouwde nestkast. Lucas
genoot ervan, want eerder wou hij toch niet naar huis.
Een dag voor herhaling vatbaar? Dat zullen we pas volgend jaar
weten, maar we willen weer meedoen aan dat geslaagd initiatief.
Wim De Bock
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“’t Is herfst, ’t is herfst, de hemel zit vol kraaien!”
Urbanus
Oktober 2018:
- genietende wandelaars in een stralend nazomerzonneke
- warme herfsttinten in het bos
- krakende eikels onder je voeten
- “en de boer, hij ploegde voort” bij een prachtige
zonsondergang en gevolgd door veel hongerige meeuwen
- bedauwde spinnenwebben aan de autospiegels
- toch nuttig, zo’n mistlampen
- een vlinder midden in een drukke dorre winkelstraat in Sint-Niklaas:
een atalanta! Ik hoop dat hij veilig weggeraakt is
- veel lawaai in de lucht: een vlucht ganzen komt voorbij
- uitgeprobeerd: lentesla is ook in de herfst heel lekker
- een musje en een tortelduif, gezellig samen pikkend op de
voedertafel
- mijn trouw roodborstje komt ook nog altijd dagelijks smullen
- oooh, terug een merel op bezoek, “’t is een vrouwtje”…
misschien wel het bezorgde moederke dat in het voorjaar in
mijn open tuinkast 3 jongen heeft grootgebracht
- en eindelijk !!! regen, regen, regen, nooit gedacht dat ik zo blij zou
zijn met zoveel regen
- buiten kou en plensende regen, maar binnen zit ik warm en
droog
Veerle
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Nieuws
Nieuws is een minuut, een uur, een dag, een week later, geen nieuws
meer. Gelukkig maar want anders zouden we erin verdrinken.
Voor mij was het op 8 juni 2019 nieuws dat winterkoninkjes nietstormvaste speelnesten bouwen. Bij ons lag er die dag namelijk een
tegen de achterdeur aangewaaid, herkomst onbekend. Een groene
stevige bol van zo´n vijftien centimeter doormeter was het met een
holletje als ingang, van buiten en van binnen puur versgroen mos.
Speelnesten zijn gelukkig maar om te lachen dacht ik toen.
Op 9 juni was de wind nog even sterk maar het nieuws verouderd. Bij
de moestuin lag in het gras, tegen een stekelbesstruik aan een
winterkoninkjesnest. Een ietwat duidelijk in een takkenvork
platgedrukte bruine bol van zo´n twaalf centimeter op zijn platte
kant, bruin van de dorre eiken en espenblaadjes aan de buitenkant,
stevig aaneengeweven en aan de binnenkant belegd met ruwe dorre
sparrennaalden. Op de bodem een paar witte donsveertjes, een rozig
eitje, twee dooiers en vier halve witroze schaaltjes. Kraaien en
andere gaaien konden de boosdoeners niet zijn want die zouden de
buit nooit zo maar laten liggen hebben. Het nieuws voor mij was nu:
winterkoninkjes (minstens twee) hebben in het broedseizoen last
van wind.
Tot daar het voorbijvliegend nieuws.
Er is namelijk ook nieuws dat niet voorbijvliegt maar dat je vooruit
schuift. Ik geef een voorbeeld.
Ik denk - ik zeg wel “ik denk” - dat er op Horendonk een nieuwe soort
merel op komst is. Of laten we om het ongeloof van de biologen voor
te zijn zeggen een nieuwe ondersoort of misschien een ras of een
variëteit. Dit in mijn boomgaard nog wel. Ik zeg dat van die
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variëteiten maar omdat biologen daardoor een beetje in de war
kunnen geraken. Gewone liefhebbers die zonder DNA-uiteenrafelaar
werken hebben daar minder last van. Die maakten, reeds lang voor
de professioneel dat deed, onderscheid tussen de bosmerel en de
stadsmerel. De één een bescheiden kort en melodieus fluitende zich
zelden vertonende schuchtere eenling, de ander een schreeuwerige
alom in aantallen aanwezige vlerk maar beiden met voor de rest
vrijwel dezelfde andere karakteristieken.
Ik moet eerlijkheidshalve nog vermelden dat ik tot nu toe slechts 1
exemplaar van de nieuwe merel gezien heb en ook dat zullen
biologen wellicht niet voldoende vinden om hem als nieuwe al ware
het maar ondersoort te aanvaarden. Wat niet is kan nog komen
denk ik dan maar.
De eerste keer dat ik hem zag zat ik op de grond aan mijn in
fluitenkruid en mos vastgelopen grasmaaier te frummelen. Hij, de
merel, zat oplettend op min dan twee meter van me af toe te zien.
Toen deed hij een sprongetje naar me toe en pikte met een stevige
zwaai van zijn kop wat gras opzij en een slakje in. Het was een jonge
egaal bruine merel maar met de vastberaden uit-mijn-wegallures van
een volwassen zwarte man. Sedertdien kan ik niet meer in de
boomgaard komen of binnen de vijf minuten zie ik hem in mijn buurt
hippen en driftig pikken. Of ik nu sta of stap of zwaai of ksjjj roep, hij
doet of ik er niet ben en kijkt slechts als hij binnen de drie meter
komt nu en dan eens op.
Soms heb ik de neiging hem een schop te geven. Op grond van
verdenking. Ik had die schop zeker al uitgedeeld ware het niet dat ik
geleerd heb dat, theoretisch en in tegenstelling tot de praktijk,
niemand schuldig is tot het tegendeel bewezen is
Ik verklaar me nader. Het was voorin juni dit jaar. In de warme
middagzon zat een ros woelmuisje een halfrode kers in zijn of haar
voorpootjes rond te draaien en dan te verslepen richting een holletje
vlakbij. En toen zag ik op de grond nog een kers en nog een en in de
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kersenboom alleen maar kersensteeltjes op enkele aangepikte
kersen na. Vandaar de verdenking.
En nu waarom die zwaar genoeg was om echt een schop uit te delen.
In mijn aan de boomgaard palende moestuin stonden de
koolrabiplanten wondermooi. Ze waren gegroeid als kool. Ik had dan
ook regelmatig volle gieters water aangevoerd. Op een ochtend
toen een knolletje zich begon te vormen in het hart van de mooiste
twee plantjes lagen de blaadjes ervan verspreid eromheen, afgeknipt
een millimeter van de stam af, en verder onaangeroerd. De volgende
ochtend waren de kleinere plantjes afgeknipt een centimeter boven
de grond. De heftige maaibewegingen van mijn vertrouwelijke merel
kwamen in aanmerking voor zoiets. Een stiekemerd die zich als
vertrouwvolle vriend voordeed door slakken op te ruimen, om achter
mijn rug....
Toen een week later de twintig centimeter grote bladeren van de
spruitplanten afgeknipt waren nam de twijfel over wie de schuldige
was weer toe. Misschien toch de koolduiven al hadden die tot nu toe
alleen maar hier en daar een hap uit koolplantenbladeren genomen.
Afzetten met rasterdraad mocht niet baten. Nog een fijnmazig
plastieken net daaroverheen ook niet. Geen spruitkool, geen
bloemkool, geen koolrabi, zelfs geen knolvenkel dit jaar. En alle
dunne steeltjes met een bruin verslokerd randje.
Insecten? Begin er maar aan! Die rood-en-zwarte pyjamawantsen en
die sierlijke wantsjes die dit jaar floreren volgens Google alvast niet.
Voorlopig zit ik met een klacht tegen onbekenden. Het nieuws loopt
nog voor me uit.
Koen Verschoore
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Op excursie naar het HELVEX LIFE projectgebied
Komend najaar gaat Natuurpunt de Boterbergen een stevige impuls
geven. Het gebied bestaat uit 135 ha dennenaanplanten waarvan 42
ha bedekt is met rododendron. Ondanks dat het een groot
boscomplex is, heeft het gebied voor veel dieren en planten van bos
en heide minder te bieden in vergelijking met een loofbos met veel
variatie. Sowieso zorgt een grotere variatie aan plantensoorten, voor
een grotere variatie aan diersoorten. Door ook wat meer zonlicht en
warmte in het bos toe te laten, worden nectarstruiken zoals
sporkehout des te interessanter voor insecten. Op termijn wil
Natuurpunt de Boterbergen daarom laten ontwikkelen naar een
gevarieerd inheems bos met open plekken en bosranden, waarbij de
statige dreven behouden blijven. Ook Grove dennen krijgen
daarbinnen een plaats, maar minder dominant dan ze vandaag zijn.
De eerste stap naar een natuurlijk bos is het verwijderen van de
invasieve exoten. Invasieve exoten verdringen de inheemse soorten
en trekken het natuurlijk evenwicht van het bos uit balans. Ga maar
eens kijken in de Boterbergen en je zult zien dat op de plaatsen met
rododendronhaarden nauwelijks verjonging van andere bomen en
struiken aanwezig is. Dat komt doordat het dicht bladerdek het
zonlicht afneemt. De dikke strooisel laag zorgt ervoor dat zaden van
andere soorten de minerale bodem niet meer kunnen bereiken.
Eenmaal de volwassen dennen, berken en eiken sterven vanwege
ouderdom schieten er alleen maar rododendrons over.
Hetzelfde kan gezegd worden over Amerikaanse vogelkers en
daarom zijn we enkele jaren geleden begonnen met de bestrijding
van deze soort. Ondertussen zijn we aan de vierjaarlijkse
controleronde toe waar alle gekiemde exemplaren uitgetrokken
worden en er nauwelijks nog nieuw zaad geproduceerd wordt. Voor
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de rododendrons hebben we eenzelfde strategie en wordt komend
najaar 42 ha rododendron getrokken door een aannemer. De
struiken worden vervolgens gesnipperd en afgevoerd naar een
energiecentrale. Omdat er altijd wortels blijven steken, gaan we de
werkzones twee jaar spontaan laten evolueren om vervolgens nog
eens alle hergroei uit te trekken. Eénmaal de rododendrons
bestreden zijn, kan het bos spontaan ontwikkelen naar een natuurlijk
bos. In een natuurlijk bos is er dynamiek door een windval of
natuurlijke grazers. Deze elementen ontbreken bij ons grotendeels
en willen we daarom imiteren door de aanleg van een slingerend
netwerk van open plekken en bosranden, samen goed voor 7 ha. De
open plekken gaan we aanleggen door zones waar momenteel
nagenoeg enkel rododendrons en Amerikaanse vogelkersen groeien
en bestreden worden, bijkomend te plaggen. Bestaande open
plekken worden daardoor ook uitgebreid door kappen en plaggen.
De bosranden worden op een gelijkaardige manier langs de wegen
aangelegd en bestaan uit opgaande struikmantels en heidezomen.
Deze variatie zal gunstig zijn voor de dieren van het bos omdat er
bijvoorbeeld in een nectarrijke bosrand meer te eten valt dan in een
donker bos. Lichtrijke bossen zijn ook geschikt voor heidefauna zoals
de Gladde slang die tijdens droge zomers haar toevlucht zoekt in de
koelere bossen.
Door bovenstaande maatregelen willen we de scherpe grens tussen
bos en heide wat vervagen want veel heidesoorten kunnen niet
zonder bos en omgekeerd. Op de heide wordt er bewust voor
gekozen om karakterbomen en boskernen te behouden en in het
boscomplex van de Boterbergen krijgen open plekken en bosranden
dan ook weer een plaats. Op die manier kunnen we de potenties van
het gebied voor planten en dieren maximaal benutten en wordt er
bovendien ook een aantrekkelijk landschap voor de vele bezoekers
gecreëerd.
We beseffen dat we de afgelopen jaren veel gevraagd hebben van de
bezoekers en omwonenden. Sommige delen van het landschap zijn
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grondig veranderd en de wegen intensief gebruikt door werfverkeer.
Ook voor deze werken vragen we begrip en vertrouwen dat de
natuur erop vooruit gaat want daar doen we het uiteindelijk allemaal
voor.
Bovenstaande werken
worden gesubsidieerd
door het Europese LIFE
fonds en Vlaanderen.
Ga mee op excursie
Wil je graag meer info
over de werken in het
gebied?
Ga dan mee op
excursie.
Zaterdag 16 november 2019
Omgeving: “Steertse Heide” ---- Onderwerp: waterzuivering
Uur: 9u30 tot 12u00
Start: Parking Noord langs de Verbindingsstraat in Kalmthout.
Opgelet: Parking Noord is met de fiets bereikbaar vanuit Kalmthout. Als je
met de auto komt, moet je rondrijden langs Wildert.

Zaterdag 22 februari 2020
Omgeving: “Nolse Duinen” ---- Onderwerp: open zand
Uur: 9u30 tot 12u00
Start: Parking Noord langs de Verbindingsstraat in Kalmthout.
Opgelet: Parking Noord is met de fiets bereikbaar vanuit Kalmthout. Als je
met de auto komt, moet je rondrijden langs Wildert.

Meer info: info@grenspark.be – www.grenspark.be
Milenka Wyckmans
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Deze zomer was de droogte nog altijd zeer duidelijk. In augustus kregen we
wel wat regen, maar juli was een zeer warme maand waarbij er ook weinig
regen viel. Verschillende vennen – en andere waterlopen hadden een zeer
lage waterstand of stonden helemaal droog. Het was een kalme periode
voor wat vogels betreft, maar toch werden er weer enkele speciale soorten
opmerkt die normaal slechts uitzonderlijk in de regio worden
waargenomen. Dit kan je lezen in onderstaand overzicht.

Geoorde futen (Podiceps nigricollis) waren bijna dagelijks aanwezig,
vooral op het Stappersven. Hier verbleven max. 21 exn. Tegen eind
augustus was dit aantal gedaald tot nog zo’n tiental.
Zeer opmerkelijk was een Kleine zilverreiger (Egretta garzetta) die
op 18 aug. aanwezig was bij een tuinvijver in Heide-Kalmthout. Op 1
juni werd ook nog een ex. waargenomen bij het Stappersven. Grote
zilverreigers (Egretta alba) werden vrij geregeld waargenomen op
diverse plaatsen. Een Purperreiger (Ardea purpurea) vloog op 26.
aug. samen met 10 Blauwe Reigers over Kalmthout. Zwarte ooievaar
(Ciconia nigra) werd deze zomer vrij geregeld gemeld. De soort werd
vooral waargenomen in de Kalmthoutse Heide. Hier werden op 30
juli vier exn. geteld. Ook werd een ex. gezien in de Wezelse Heide en
een op een weiland in Essen-Wildert. In Kalmthout-Centrum werd
ook een overvliegend ex. waargenomen. In augustus vlogen er vrij
geregeld kleine groepjes Ooievaars (Ciconia ciconia) over de regio.
In juni werd gedurende enkele dagen een Lepelaar (Platalea
leucorodia) waargenomen in de Kalmthoutse Heide en ook boven
Kalmthout-Centrum werd de soort opgemerkt. Op 30 aug. was nog
een ex. aanwezig in de Maatjes.
Opmerkelijk was een mannetje Pijlstaart (Anas acuta) dat op 1 en 2
juni nog aanwezig was op het Stappersven. Op 23 juni waren er nog
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twee Zomertalingen (Spatula querquedula) aanwezig in de Maatjes.
Brilduikers (Bucephala clangula) verbleven de hele zomer in de
Kalmthoutse Heide met een max. van 10 exn. op het Stappersven.
Wespendieven (Pernis apivorus) werden geregeld gehoord of gezien
in diverse bosrijke plaatsen. Op 2 juni verbleef er een Zwarte wouw
(Milvus migrans) in de omgeving van de Kalmthoutse Heide. Hier was
op 7 juni en 26 juli ook een Rode Wouw (Milvus milvus) aanwezig.
Deze soort werd op 20 juli ook overvliegend opgemerkt in HeideKalmthout. Leuk was een Zeearend (Haliaeetus albicilla) die op 11
juli aanwezig was in de omgeving van de Biezenkuilen. Bruine
kiekendief (Circus aeruginosus) en Slechtvalk (Falco perigrinus)
werden regelmatig opgemerkt in de heidegebieden en in de Maatjes.
Van Patrijs (Perdix perdix) kwamen er net zoals vorig jaar weer iets
meer waarnemingen binnen. Vooral in de Maatjes en de Wezelse
Heide werd de soort heel wat gezien en was een groep van max. 18
exn. aanwezig. Kwartels (Coturnix coturnix) werden geregeld
gehoord in het weilandencomplex van de Maatjes/Wezelse Heide.
Erg leuk was een Kleinst waterhoen (Porzana pusilla) dat tussen half
juni en begin juli geregeld te horen was bij een plasje in de Matjens,
net over de Nederlandse grens.
Kleine plevieren (Charadrius dubius) waren de hele zomer aanwezig;
de meeste waarnemingen werden verricht bij het Stappersven. Hier
verbleven max. 13 exn. Er werden ook weer enkele geslaagde broedgevallen vastgesteld.
Bontbekplevieren (Charadrius hiaticula)
pleisterden vrij af en toe op de slikranden van het Stappersven. Daar
werden op 18 aug. ook twee Kleine strandlopers (Calidris minutus)
waargenomen. Op 9 aug. verbleven er ook kortstondig zes Zwarte
ruiters (Tringa erythropus). Groenpootruiter (Tringa nebularia) was
gedurende deze zomerperiode een vrij talrijke doortrekker in de
regio, ditzelfde gold ook voor Witgatje (Tringa ochropus). Bosruiter
(Tringa ochropus) werd ook af toe in kleine aantallen gemeld.
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In juni zochten er weer honderden Zwartkopmeeuwen (Ichthyaetus
melanocephalus) voedsel op verschillende weilanden in de streek.
Op 26 aug. werd een Velduil (Asio flammeus) waargenomen in de
Kalmthoutse Heide.
Op heel wat zachte zomeravonden was de mythische zang van de
Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) te horen in de
heidegebieden. In juni en juli zaten er nog enkele exn. van de
bedreigde Zomertortel (Streptopelia turtur) te roepen in de Maatjes.
Op 22 augustus werd ook een ex. waargenomen te Essen-Wildert.
Middelste bonte specht (Dendrocoptes medius) werd weer heel wat
keren gemeld op verschillende plaatsen.
Eind aug. vloog er af en toe een Duinpieper (Anthus campestris) over
de Kalmthoutse Heide. Op 31 aug. was er ook een ex. aanwezig in de
Vossenbergen. Gele kwikstaarten (Motacilla flava) waren de gehele
periode te zien in de Wezelse Heide en vanaf aug. trok de soort ook
weer in vrij grote getale door. Vanaf half aug. trokken er af en toe
Paapjes (Saxicola rubetra) door de streek. Voornamelijk in de
Kalmthoutse Heide en de Maatjes werd deze soort geregeld
genoteerd. Ook Tapuiten (Oenanthe oenanthe) werden diezelfde
periode vrij geregeld op doortrek gezien.
Merkwaardig was een vroege Kramsvogel (Turdus pilarus) die eind
juli aanwezig was in de Nol.
Sprinkhaanzanger (Locustella naevia) doet het vrij goed in de regio.
In de Kalmthoutse Heide werd de soort bijna dagelijks gehoord en dit
op verschillende plaatsen. Ook uit de Maatjes kwamen enkele
meldingen. Bosrietzangers (Acrocephalus palustris) waren vanaf
begin juni dagelijks aanwezig in de Maatjes. Spotvogel (Hippolais
icterina) was een regelmatige gast, vooral in de Kalmthoutse Heide
en in de Maatjes. Op 13 juni zong er ook een ex. in een tuin in EssenHorendonk. Verder werd de soort ook opgemerkt in natuurgebied
Essendonkbos.
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Braamsluiper (Sylvia curruca) werd maar af en toe gemeld en blijft
een schaarse vogel in de regio. Er werden slechts drie exn.
opgemerkt, nl. in Kalmthout, Essen-Centrum en in de Maatjes.
Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata) werd deze zomer weer
veel waargenomen, vooral in de bossen van de Kalmthoutse Heide.
In juni en juli vlogen er af en toe enkele Kruisbekken (Loxia
curvirostra) rond in de Kalmthoutse Heide. Goudvink (Pyrhulla
pyrrhulla) werd daar ook op verschillende plaatsen gehoord.
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) doet het zeer goed in de
regio. Op verschillende plekken werd deze soort gezien of gehoord.
Een Ortolaan (Emberiza hortulana) vloog op 23 aug. over de
Kalmthoutse Heide.
Tot zover dit overzicht. Meer waarnemingen zijn te vinden op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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