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Natuurpunt Noorderkempen - Werkingsgebied: Essen & Kalmthout
Nieuw lid worden
Lidgeld voor het hele gezin: €30 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 volgend nummer graag voor 1 maart 2020 bezorgen aan
contact@noorderkempen.be.

Even voorstellen … Natuurpunt Noorderkempen
Natuurpunt Noorderkempen is een eerder kleine afdeling. Toch
organiseren we jaarlijks een 45-tal activiteiten waarop we ongeveer
900 deelnemers mogen verwelkomen. Naast excursies, info-avonden
en beheerwerken richten we ook lessenreeksen in. Het afgelopen
jaar mochten we daarop zelfs 90 deelnemers verwelkomen; allen
geïnteresseerde natuurliefhebbers met een zwak voor
paddenstoelen, vogels of planten.
Zowel in Essen als Kalmthout zijn bedrijvige beheerteams actief. In
grote natuurgebieden als Stappersven/De Nol en in kleine percelen
‘Natuur in de buurt’ zoals Lissenven, Essendonkbos en Spijkerbroekje
beheren we stukjes landschap zodat fauna en flora er wel bij varen
en de biodiversiteit toeneemt.
Natuurpunt Noorderkempen telde op 31 december 2019 een
recordaantal leden … 775 om precies te zijn.
Niet slecht voor een vereniging die volledig op vrijwilligers draait.
Sinds januari 2019 maken we deel uit van de Regionale Vereniging
Antwerpen Noord & Kempen. Deze samenwerking wordt de
volgende maanden verder uitgebouwd. Ondertussen werken de
vogelwerkgroepen van beide afdelingen nauw samen om bv mee te
werken aan de nieuwe “Vogelatlas van Vlaanderen”. Zo kunnen ook
de vlinderliefhebbers al deelnemen aan activiteiten die de vlinderwerkgroep ‘Atalanta’ inricht. Meer info hierover verder in dit
nummer.
Dat er de volgende maanden heel wat op het programma staat,
wordt duidelijk als we de kalender voor 2020 even overlopen. We
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nodigen uiteraard iedereen uit op onze Ledenavond, waar we
gezelligheid, lekker eten en informatie op een aangename wijze
combineren. Begin februari verkennen we het winterse landschap
van de Kalmthoutse Heide en op de schrikkeldag krijgen we Filip Van
Boven weer over de vloer om ons op een boeiende wijze te komen
vertellen over Libellen. Er staan in de loop van 2020 ook een aantal
nieuwe excursies op stapel. Zevenbergenbos (in Ranst), Hobokense
Polder en de Biesbosch zijn interessante gebieden die we gaan
verkennen o.l.v. ervaren natuurgidsen.
Dit alles organiseren is niet mogelijk zonder de medewerking en
steun van vrijwilligers: bestuursleden, conservators, gidsen, natuurwerkers, de “De Korhaan”-ploeg, het promo-team, de
vertegenwoordigers in verschillende gemeentelijke raden.
Toch hopen we nog altijd mensen te verwelkomen om onze werking
verder uit te bouwen, te versterken: mensen met ideeën, mensen
die de handen uit de mouwen durven steken, …
Denk er eens over na en contacteer één van de bestuursleden.
Natuurpunt Noorderkempen houdt er tot slot aan al haar leden
prettige feestdagen toe te wensen. We hebben een mooi jaar achter
de rug, eentje om in te kaderen. En we staan klaar om er samen weer
een prachtig jaar van te maken met vooral een goede gezondheid én
… veel natuur!

Joris Pinseel
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4 januari 2020

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”
Verbindingsstraat, Kalmthout
Parking Noord

De winterbeheerwerken gaan verder: aanplanten van spork op de
grens van Helvex fase 3 met domein van buur Stockmans.
Verdere bestrijding van vogelkers.
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

18 januari 2020

8u30

Beheerwerken

Einde
±12.00

Lisseven
“Knotten”
Parkeren bij het Lisseven

We voorzien knotwerken in dit kleine stukje natuur.
Gelieve de conservator te verwittigen van uw komst.
Veel handen maken licht werk.
Info: Igor Vandamme
- Igor.vandamme@skynet.be
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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 onze Jaarlijkse Algemene Ledenavond. Locatie
voor dit jaar is opnieuw Hof Ter Weyden, Greefstraat 1 te EssenWildert (dicht bij de Bakkersmolen). Er is (beperkte)
parkeergelegenheid op de weide tegenover Hof Ter Weyden, maar
parkeren doet u bij voorkeur in de Sint-Jansstraat.
De avond verloopt als volgt:
 Start om 18u00 met een aperitief.
 Koud en warm buffet met ruime keuze aan diverse gerechten:
vlees, vis en vegetarisch. U hoeft niet specifiek een voorkeur
op te geven voor vlees, vis of vegetarisch. We voorzien
evenredige hoeveelheden van elk.
 Er is ook een ruime keuze aan dranken in de zaal.
 Vervolgens presenteren we u ons Jaarverslag en Financieel
verslag 2019 en het Activiteitenprogramma 2020. Uiteraard
ook gelegenheid om vragen te stellen. Nadien wordt u
verwend met een heerlijk dessertbuffet, thee en koffie.
 Als afsluiter ‘Werk van eigen leden’. U wordt getrakteerd op
een schitterend reisverhaal van Lian en André de Jel uit
Horendonk, over 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. Zie ook de reportage ‘Een half jaar met drie
onderbroeken’ in ons ledenblad ‘De Korhaan’ van juli 2019.
 Einde voorzien omstreeks 23u00.
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Koud buffet
Tomaat gevuld met vissalade, gevuld eitje, gerookte forel,
frikandellen, kippenboutjes, tomaat-mozarella, aardappelsalade, sla, wortel, komkommer, cocktailsaus, tartaar,
stokbrood en kruidenboter.
Warm buffet
Kalkoengebraad met champignonsaus
Vegetarische pasta
Gebakken zalm met vissaus
Kroketjes
Dessertenpalletje met koffie of thee
Chocomousse, gebakje met vers fruit, rijstpapje, bavarois.
Met zijn allen maken we er een gezellige avond van. Bent u nog niet
goed vertrouwd met de werking van onze afdeling of nog nooit mee
geweest op een activiteit? Dan is onze Ledenavond een fijne
gelegenheid om op een ongedwongen manier beter kennis te maken
met de werking van onze afdeling en de andere leden. Ook trouwe
leden kunnen tijdens dit gezellig samenzijn hun (natuur)ervaringen
van het afgelopen jaar uitwisselen. Iedereen die graag een steentje
wil bijdragen aan onze afdeling, kan zich ook kandidaat stellen als
bestuurslid, lid van een beheerteam of vrijwilliger voor allerlei.
Deelnemen kost €30/persoon.
Na ontvangst van het bedrag is uw inschrijving definitief.
Gelieve ten laatste op woensdag 15 januari 2020 de overschrijving
te doen op rekeningnummer BE59 0000 4153 8026 van Natuurpunt
Noorderkempen, Schanker 12, 2910 Essen mét vermelding van
naam en aantal deelnemers. Inschrijvingen ná deze datum kunnen
jammer genoeg niet meer aanvaard worden vermits de traiteur zelf
ook tijdig de nodige voorbereidingen moet treffen.
Inlichtingen én inschrijving: Kristof Vlietinck
- 0497/54 17 21 na 18u00
- kristof.vlietinck@vlaanderen.be
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25 januari 2020
26 januari 2020

8u00

Vogeltelling

Einde
±17u00

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

Meer info over het Vogeltelweekend kan je vinden in Natuur.blad of
op https://vogelweekend.natuurpunt.be/. Het is niet enkel
interessant maar ook leuk om de vogels op de voederplaats in je tuin
te observeren. Afhankelijk van het weer krijg je interessante soorten
te zien. Met minstens een half uur tellen neem je deel aan
het grootste vogelonderzoek in Vlaanderen
Enkele tips:
Meer tips over voederen, welke vogel welk voer lust en advies
om je tuin vogelvriendelijk in te richten vind je op de website van
Natuurpunt.
Heb je vragen over vogels in je tuin? Check dan zeker de
veelgestelde vogelvragen op de website van Natuurpunt. Vind je
daar geen antwoord? Stel ze dan aan onze tuinvogelexperts.

1 februari 2020

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”
Verbindingsstraat, Kalmthout
Parking Zuid

We bereiden vandaag de opening van de Observatietoren voor.
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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2 februari 2020

10u00

Natuurwandeling

Einde
±12u30

Kalmthoutse Heide
“Wintergenieten op de Heide”

Parking De Vroente, Putsesteenweg 129
Kalmthout

Tijdens de winter is er ook heel wat te beleven op de Kalmthoutse
Heide … rust in een nevelig landschap of misschien een sneeuwtapijt
… een stralend winterzonnetje of een regen- of sneeuwbui.
De weerelementen bepalen de sfeer en uiteraard ook de
natuurwaarnemingen. Laat je verrassen!
Meebrengen: aangepast schoeisel en kledij, verrekijker,
Graag op voorhand inschrijven … ten laatste op 30 januari 2020.
Gids: Chris Vander Sypt
- GSM 0476/67 65 41
- Chrisvandersypt@skynet.be

8 februari 2020
9 februari 2020
mollentelling

Mollenweekend
“Op zoek naar de Mol”
Overal in de regio Noorderkempen

Merk je, waar dan ook in je omgeving molshopen of misschien een
mol, meldt dat dan met aanduiding van de juiste locatie op
www.waarnemingen.be. De resultaten worden verwerkt in de
nieuwe Vlaamse Zoogdierenatlas.
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15 februari 2020

8u30

Beheerwerken

Einde
±12u00

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

Terwijl we de vorige beheersdag de linkeroever van de kleine Aa
hebben aangepakt (knotwilgen geknot), gaan we deze keer op
rechteroever te werk.
De elzen in een heg aan de grenssloot zullen geknot worden om de
randen van de belendende akker vrij te maken, zodat daar weipalen
geplaatst kunnen worden.Zo wordt het mogelijk om, na plaatsen van
een schapendraad in het najaar, met een begrazingsproject te
starten.
Hopelijk zijn jullie van de partij!
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

29 februari 2020

20u00

Voordracht

einde
±22u30

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

Filip van Boven, voorzitter van BVNF*, is een allround
natuurfotograaf met een passie voor macrofotografie. Ook 2019
stond voor hem in het teken van libellenfotografie.
Maar zijn lens week soms af ... en zo krijgen we ook beelden te zien
van vlinders, hagedissen, vogels en misschien zelfs een zoogdier.

De Korhaan nr. 1 / januari 2020

Pagina 8

Een gevarieerde voorstelling dus, vol
stilstaand en zelfs bewegend beeld ...
met
ongetwijfeld
de boeiende
verhalen achter die beelden.
* Bond voor Verantwoorde NatuurFotografie
Info: Igor Vandamme
- GSM 0492/08 01 13
- igor.vandamme@skynet.be

Inkom: €2 (één drankje inbegrepen)

7 maart 2020

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”
Samenkomst aan het Boswachtershuisje

Vandaag worden diverse beheerwerken uitgevoerd. 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

8 maart 2020

Stappersven
“Opening Observatietoren”

Na de
middag

Parking Zuid, Verbindingsstraat
Kalmthout

Meer nieuws in de plaatselijke pers en via mail. Iedereen welkom !!!
Info: Grenspark Kalmthoutse Heide
- www.grenspark.be
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11 april 2020
Natuurwandeling

14u00

Zevenbergenbos

Parking v/h kerkhof van Ranst,
Einde
± 17u00 Driepikkelhoeveweg

Het Zevenbergenbos is een lappendeken van oude parkbossen,
elzenbroekbossen, populierenbossen en drogere beuken- en
dennenbossen. Naast bossen wandel je langs bloemrijke weilanden
en poelen vol bijzonder leven.
De voorjaarsflora van het Zevenbergenbos is samen met die van het
aangrenzende Muizenbos één van de mooiste en meest gevarieerde
in de provincie Antwerpen. Bosanemonen en slanke sleutelbloemen
zorgen voor een prachtig bloementapijt.
Je wandelt langs de hoogstamboomgaard van Natuurpunt. Dankzij
de verschillende bodems, van nat naar droog en van zandig tot klei is
er een grote variatie in plantensoorten.
We verkennen, o.l.v. een plaatselijk gids, het interessante bos.
We voorzien een wandeling van ongeveer 3 uur.
Meebrengen: telescoop/verrekijker, aangepaste schoenen
Maximum 25 deelnemers.
Inschrijven verplicht bij Hilde Balbaert, ten laatste op 5 april 2020.
Info: Hilde Balbaert
- hilde.jan@telenet.be
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26 april 2020

8u00

Natuurwandeling

Einde
±13u00

Kalmthoutse Heide
“Vennenwandeling”
Parking Zuid, Verbindingsstraat,
Kalmthout

Een vijf uur durende tocht doorheen het mooiste deel van de
Kalmthoutse Heide brengt ons langs bossen, vennen, stuifduinen en
heidegebieden. Fitis, Tjiftjaf, Boompieper zijn zeker al op post. En wie
weet, kunnen we roofvogels op trek waarnemen. Langs de paden
groeien heel wat planten ... ook daar hebben we aandacht voor.
Een aanrader voor elke natuurliefhebber.
Meebrengen: aangepast schoeisel en kledij, verrekijker,
Graag op voorhand inschrijven … ten laatste op 21 april 2020.
Niet-leden betalen €1
Gids: Joris Pinseel
- 03/667 57 97
- joris.pinseel@fulladsl.be

1 mei 2020

7u00

Natuurwandeling

Einde
±10u00

De Maatjes
“Vroege vogels”
Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
Kalmthout-Nieuwmoer

-

Gids: Cel Van Hooydonk
- vanhooydonkcel@gmail.com

3 mei 2020

6u30

Kalmthoutse Heide
“Op zoek naar ochtendgeluiden”

Natuurwandeling

Einde
±8u30

NEC "De Vroente", Putsesteenweg, 129
Kalmthout

-

Gids: Jos Jacobs
- jos-jacobs@scarlet.be
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14 mei 2020

19u00

Plantentocht

Einde
±21u00

Natuur in de buurt
“Groen in grijs”
Parking Station, Essen-Wildert
Sint-Jansstraat, Essen

Gids: Joris Pinseel
- 03/667 57 97
- joris.pinseel@fulladsl.be

15 mei 2020

19u00

Natuurwandeling

Einde
±22u00

De Maatjes
“Moeraslandschapstocht”
Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
Kalmthout-Nieuwmoer

-

Gids: Frans Van Dyck
- frans@vandyck.info

16 mei 2020
Natuurwandeling

6u00
Einde
±17u00

De Biesbosch
Parking Heuvelhal, Kapelstraat
Essen

De Biesbosch, een prachtig zoetwatergetijdengebied op de grens van
Noord-Brabant en Zuid-Holland ligt op amper 50 km van onze regio.
De unieke natuur van kreken en wilgenvloedbossen is een magneet
voor overvliegende vogels en vormt het leefgebied voor bevers die
hier in de jaren ’80 werden uitgezet en inmiddels de rest van
Nederland verovert hebben. Recent werd het Nationaal Park aan de
noordzijde uitgebreid om rivierwater van de Nieuwe Merwede bij
hoge waterstanden af te kunnen voeren. Hierdoor is er een goed
toegankelijk gebied ontstaan waar eilandpolders afgewisseld worden
met slikplaten en kreken.
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Tijdens een daguitstap verkennen we ’s ochtends met een
fluisterboot de natuur in de kreken waar we te voet of met de fiets
niet geraken. In de namiddag verkennen we te voet het deelgebied
‘de Noordwaard’.
Afhankelijk van het weer nuttigen we onze picknick in de lentezon of
in een cafeetje. Wat we deze dag juist kunnen zien is moeilijk te
voorspellen maar porseleinhoen, steltkluut, visarend en zeearend
zijn zeker mogelijk. Met wat geluk komen we zelf een bever tegen.
Plaatsen op de fluisterboot zijn beperkt tot 22 deelnemers.
Inschrijven doe je door contact op te nemen met Thijs Nouws.
Deelnemen kost €16/persoon.
Gelieve ten laatste op 25 april 2020 de overschrijving te doen op
rekeningnummer BE59 0000 4153 8026 van Natuurpunt
Noorderkempen, Schanker 12, 2910 Essen mét vermelding van
naam en aantal deelnemers.
Inschrijvingen ná deze datum kunnen niet meer aanvaard worden.
We trachten te carpoolen waarbij brandstofkosten worden verdeeld.
Info: Thijs Nouws
- 0494/99 25 25
- thijs.nouws@gmail.com

24 mei 2020

10u00

Natuurwandeling

Einde
13u00

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

Info: Leo Juffermans
Vissen determineren: Kristof Vlietinck
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Weekendje Viroin met Natuurpunt Noorderkempen !
Datum: vrijdag 19 juni 2020 tot zondag 21 juni 2020
Locatie: Viroinvallei, gemeente Mazée (B), Fagne-Famenne,
Op ons eerste natuurstudieweekendje, ondertussen zes jaar geleden,
bezochten we de Viroin. Tijd dus om nog eens terug te keren.
Vorige keer was in mei, nu kiezen we om iets later te gaan, wat
andere soorten zal opleveren.
Viroinval staat synoniem voor kalkgraslanden vol wilde orchideeën,
zeldzame insecten en reptielen. In de kalkheuvels heeft de natuur
honderden kloven, mini-canyons en zelfs grotten gevormd. Deze
streek heeft een eigen microklimaat; hier proef je het zuiden!
Net onder de Viroin start het plateau van de Hoge Ardennen. Ook
hier vinden we unieke dieren en planten. Deze combinatie maakt dat
de Viroin één van de boeiendste streken is in ons land om aan
natuurstudie en -fotografie te doen.
Tijdens dit weekend proeven we van de pure Viroin. We leren de
diversiteit aan habitats kennen, kalkgraslanden, zonbeschenen
bospaden, moerasgebiedjes en open cultuurlandschap. We trekken
samen de natuur in op zoek, volgens interesse van de deelnemers,
naar alles wat leeft en beweegt.
’s Avonds doen we uitstappen op zoek naar de das, uilen,
vroedmeesterpad, …
Volgende soorten zijn maar een greep uit een veel langere en
spectaculaire soortenlijst die we kunnen aantreffen.
Dagvlinders: Kalkgraslanddikkopje, Koningspage, Rotsvlinder,
Bosparelmoervlinder, Woudparelmoervlinder, Bosrandparelmoervlinder, Braamparelmoervlinder, Purperstreepparelmoervlinder,
Paarse parelmoervlinder, Grote parelmoervlinder, Bruine eikenpage,
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Wegedoornpage,
Dambordje,
Kleine
weerschijnvlinder,
Dwergblauwtje, Adonisblauwtje, Groot geaderd witje,...
Orchissen: Hommelorchis, Poppenorchis, Hondskruid, Grote
muggenorchis, Aangebrande orchis, Bleek bosvogeltje, Vogelnestje,
Purperorchis,
Kalkgraslandflora die in volle bloei staat zoals Betonie, Kogelbloem,
Paardenhoefklaver, Kruiptijm en vele andere.
Gewervelden: Adder, Ringslang, Gladde Slang, Muurhagedis,
Rugstreeppad, Vroedmeesterpad, Oehoe, Das, Zwarte ooievaar,
Kwartelkoning, Gekraagde roodstaart, Zwarte specht, Middelste
bonte specht, Grauwe klauwier, Geelgors, …
Half juni is overigens ook het uitgelezen moment om deze heerlijke
streek te verkennen. Niet te missen dus! Snel inschrijven is de
boodschap want er kunnen maximaal 12 deelnemers genieten van
dit weekendje Viroin.
Praktisch: afspraak op vrijdagavond 19 juni vanaf 17u00 in
Chantemerle (Mazée), vertrek op zondag 21 juni om 17u00. De
gids(en) vertrekken al op vrijdagmorgen, dus voor diegenen die
verlof of vrij hebben kan er afgesproken worden om al op vrijdag de
streek te verkennen. De Gîte dienen we pas te verlaten op
maandagmorgen, dus in samenspraak met de gids kunnen er mensen
blijven t.e.m. maandag.
Deelnameprijs: De totale kostprijs wordt gedeeld door de
deelnemers, dus hoe meer deelnemers hoe lager de prijs. Het
verleden leert ons dat de prijs rond €150 (met absolute maximum
van €200) per persoon voor leden zal schommelen, maar kan nog
zakken als we het huisje vol krijgen (twee overnachtingen in een Gîte
met gedeelde badkamers (bedlinnen of slaapzak zelf te voorzien),
tweemaal ontbijt, lunch en diner en versnaperingen en drank
tussendoor inbegrepen). Voor het transport naar en van de
Viroinvallei, evenals het transport ter plaatse, dien je zelf te zorgen.
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Er wordt wel nog een mail gestuurd naar de deelnemers om de
mogelijkheid te geven om te carpoolen.
En nu al … een tip van de sluier oplichten voor de volgende jaren!
We kunnen ondertussen ook al meedelen dat we na 2020 uiteraard
verder gaan met onze weekendjes.
Er worden al plannen gesmeed om in september 2021 een
zoogdieren- en hertenbronstweekendje in te richten in Plateau de
Taille, en tijdens het Pinksterweekend 2022 gaan we de Gaume
onveilig maken.
Info & inschrijvingen: Igor Vandamme, 03/666
igor.vandamme@skynet.be
Meer praktische informatie wordt gegeven bij inschrijving.

06
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80,

Op excursie naar het HELVEX LIFE projectgebied
Ga mee op excursie
Wil je graag meer info
over de werken in het
gebied?
Ga dan mee op
excursie.

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 enkel 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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Marc Gotink
Steenovenstraat 119
2910 Essen-Wildert

Tel. 03/677.26.00
Gsm: 0477 527121
Herstel & aanleg rieten
daken
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Wij zien ze vliegen …
Elke zomer zien we ze vliegen.
Als vlinderwerkgroep Atalanta zijn we niet te stuiten zodra het mooi weer
wordt. Dan gaan we op stap met onze groep en kan je ons vinden in de
Antwerpse natuurgebieden, parken en zelfs de haven. En dan doen we met
veel plezier. Bovendien is dit jaar een heel speciaal jaar. De
vlinderwerkgroep bestaat 10 jaar. Een reden om feest te vieren.

Alleen vlinders ?
Nee, zeer zeker niet. We laten ons verwonderen door alles wat er
rondkruipt, vliegt en groeit. De meesten onder ons houden het niet
alleen bij vlinders en wij als groep ook niet. Er valt immers zoveel
meer te ontdekken. Libellen, lieveheersbeestjes, wantsen en verder
alles wat als ‘vieze beestjes’ te boek staat, staat in het middelpunt
van de belangstelling. En voor de nachtraven, is ook nog speciale
aandacht voor de wondere wereld van de nachtvlinders.
Specialisten ?
Zeker, sommigen onder ons zijn specialisten. Maar niet iedereen is
specialist. Dat is ook niet nodig. Sommigen onder ons genieten van
de wandeling, het mooie weer en laten zich gewoon verwonderen
door hetgeen er rond vliegt. De juiste naam kennen is dan niet
belangrijk. Maar mocht je toch zin hebben om meer te weten. Dan
nemen we je bij de hand en geven graag uitleg tijdens de wandeling
of tijdens mini-cursussen die tijdens de winter worden georganiseerd
tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten.
Toch ook wel serieus …
Zo nemen we deel aan de Meetnetten. Dit is een groot project rond
belangrijke Europese soorten en dat wordt in Vlaanderen
De Korhaan nr. 1 / januari 2020

Pagina 19

ondersteunt door Natuurpunt. Elk jaar lopen een aantal vrijwilligers
van onze werkgroep een vastgelegd traject af en noteren ze de
waargenomen soorten. Ook krijgen we regelmatig vragen van
Natuurpunt of de gemeente om hen te helpen bij inventarisaties van
vlinders. Daarnaast organiseren we op geregelde tijdstippen
wandelingen voor een groter publiek en laten we hen kennis maken
met wat er rond vliegt in onze natuurgebieden.
Kort gezegd …
Iedereen is welkom bij onze groep en we zien nieuwe
enthousiastelingen altijd graag komen.
Heb je interesse om mee te doen ?
Stuur een mailtje naar Hugo Wouters: hugo.wouters@telenet.be

23 juni 2019 - Op uitstap in een vlinderrijke streek

Guido Segerink
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Libellenfauna in Kalmthout en Essen
De winter is de tijd voor de jaaroverzichtjes. Dit libellenoverzichtje houdt
rekening met de aanvaarde waarnemingen vanaf 2012 vanuit voornamelijk
www.noorderkempen.waarnemingen.be.
Met een redelijk indrukwekkend totaal van 44 juffer- en libellensoorten
t.e.m. 2018 en drie nieuwe voor 2019 scoort onze regio (Kalmthout/Essen)
met 47 soorten heel goed qua aantal soorten.

De drie nieuwe soorten zijn twee zuidelijke soorten die met de
klimaatwijziging naar het noorden opschuiven en één Afrikaanse
invasiesoort, de Zadellibel, die een uitzonderlijk jaar had.
Maar ondanks dat onze gemeenten een grote soortenaantal hebben,
was 2019 een heel slecht jaar. Zeker het voorjaar van 2019 was een
ramp. Het bleef lang heel koud en nat waardoor veel vroege
voorjaarssoorten, zoals de Maanwaterjuffer, maar ook de witsnuiten
vermoedelijk zelfs het uitsluipen niet overleefd hebben. De zomer
van 2019 was weer redelijk, maar soorten die afhankelijk zijn van
vennen hebben de droge zomer van 2018 niet goed verteerd,
waardoor hun aantallen laag waren. Een uitzondering is de Zwarte
heidelibel die het dan weer beter deed dan voorbije zomers. Maar
ook in 2019 vielen de meeste vennen droog, en dit nu al voor de
derde zomer op rij. Met de klimaatverandering vraag ik me af wat
de toekomst zal brengen voor de libellen die gebonden zijn aan
stilstaand water, zoals heidevennen; zeker voor de soorten die bij
ons aan hun zuidelijke grens zitten. Het najaar van 2019 was nat,
gelukkig voor de vennetjes, maar daardoor werden wel weinig
waarnemingen gedaan.
Er was wel één absolute positieve
uitschieter, en dat was de invasie van de Zadellibel, die ook in
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Kalmthout waargenomen werd, en zelfs een poging gedaan heeft om
zich voort te planten.
Een overzicht volgens rode lijst status:
Met uitsterven bedreigd:
Gevlekte Witsnuitlibel
Ondanks het feit dat deze soort een doelsoort is voor het Grenspark
zal deze libel van laagveengebieden waarschijnlijk nooit echt een
gezonde populatie vormen in onze regio. Deze soort had in 2012
een uitzonderlijk (invasie)jaar. Daarna werd de soort zo goed als
niet meer waargenomen. 2016 was dan weer zo’n uitzonderlijk jaar
met waarnemingen van niet minder dan 21 exemplaren; allemaal in
het Grenspark. In 2017 werden 3 exemplaren gezien in de buurt van
de Putse Moer. 2018 was dan weer een heel goed jaar, met
verschillende waarnemingen in het Grenspark en het Klein
Schietveld.
In 2019 werden er 2 exemplaren gezien aan de
Kambuusduinen.
Vroege Glazenmaker
Met ieder jaar 1 à 2 exemplaren blijft deze soort een heel zeldzame
verschijning in onze regio. Maar in 2019 werd geen enkele
waarneming gedaan.
Zeldzaam:
Koraaljuffer
Deze zeldzame soort deed het t.e.m. 2018 goed in onze regio. 2016
en 2017 waren zelfs uitzonderlijk goede jaren met waarnemingen
van een dubbel aantal exemplaren in vergelijking met vorige jaren.
2019 werden er maar de helft van de aantallen gezien in vergelijking
met voorgaande jaren. Het droogvallen van de vennen drie jaar op
rij is voor deze aan vennen gebonden soort zeker nefast.
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Tengere Pantserjuffer
Deze zeldzame zuidelijke soort blijft het goed doen en zit nog steeds
in stijgende lijn.
Venwitsnuitlibel
Deze zeldzame voorjaarssoort vind je voornamelijk aan de iets
bosrijkere heidevennen. De soort bleef t.e.m. 2018 redelijk stabiel,
maar 2019 was een slecht jaar voor die soort. Het droogvallen van
de vennen, en het heel koude voorjaar zal hier de oorzaak voor zijn.
Bedreigd:
Bosbeekjuffer
Een soort van bosrijke snelstromende zuivere beken wordt bij ons al
een aantal jaren terug waargenomen. Er werden enkel zwervers
waargenomen, dus is er nog geen sprake van een populatie. Met
het jaarlijks zuiverder worden van de Kleine Aa hopen we één van
volgende jaren een stabiele gezonde populatie te krijgen. In 2019
werden terug enkele exemplaren waargenomen aan de Kleine Aa.
Misschien moeten we de zoekintensie vergroten en blijkt er toch een
populatie voor te komen.
Bruine Korenbout
Zowel in Kalmthout als Essen is er geen goed biotoop voor deze
soort. De ene waarneming van 2014 is waarschijnlijk een zwerver
van het Antitankkanaal. De soort werd in 2019 dan ook niet
waargenomen.
Maanwaterjuffer
Voor het Grenspark was 2019 een heel slecht jaar. De soort werd
niet meer gezien aan het Pluisven, wel nog enkele exemplaren aan
de Vossenbergen. Gelukkig zit er in het Klein Schietveld nog een
grote populatie, maar door het koude voorjaar waren de aantallen in
2019 minder dan voorgaande jaren.
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Variabele waterjuffer
Met ieder jaar één à twee exemplaren blijft dit een heel zeldzame
verschijning in onze regio. In 2019 werd één exemplaar gezien in het
Vennengebied op het Klein Schietveld
Kwetsbaar:
Glassnijder
Zowel in Kalmthout als Essen is er geen goed biotoop voor deze
soort. De waarnemingen die gebeuren zijn allemaal zwervers,
vermoedelijk van het Antitankkanaal. In 2019 werd geen exemplaar
meer gezien.
Noordse witsnuitlibel
2016 was een heel slecht jaar voor deze soort, met een kleine 150
waarnemingen tegenover 700 in 2015. In 2017 werd een aantal van
200 exemplaren geteld, beter dan 2016, maar nog niet de aantallen
van voor 2016. 2018 was dan weer een beter jaar met aantallen
zoals voor 2016. Maar 2019 was echt een rampjaar met nog geen 10
exemplaren in het Grenspark en drie exemplaren in het KSV. Zijn we
die soort aan het verliezen ?
Tangpantserjuffer
Tangpantserjuffer blijft stabiel, maar blijft met een 10-tal exemplaren
per jaar een zeldzame verschijning.
Venglazenmaker
Deze soort bleef redelijk stabiel t.e.m. 2018. Maar in 2019 werden
maar drie exemplaren waargenomen. Omdat ze in de vlucht moeilijk
te onderscheiden zijn van andere glazenmakers is het een moeilijke
soort om te determineren. Maar vermoedelijk heeft deze aan
vennen gebonden soort het moeilijk met het drie jaar na elkaar
droogvallen van de vennen.
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Momenteel niet bedreigd: speciaal te vermelden soorten voor 2019
Blauwe breedscheenjuffer
Na de opmerkelijke waarneming van één exemplaar in 2016 aan de
Kleine Aa in Essen, werden er in 2017 twee exemplaren
waargenomen op de Kalmthoutse Heide. In 2018 werden geen
waarnemingen meer gedaan. Maar in 2019 werd terug een
waarneming gedaan aan de Kleine Aa in Essen.
Zwarte Heidelibel
De soort deed het goed tot 2014 en gaat sindsdien hard achteruit.
2018 was een absoluut dieptepunt met geen 50 exemplaren meer
tegenover meerdere honderden tot duizenden in 2012 en ervoor.
Het droogvallen van de vennen zal hier hoogstwaarschijnlijk voor iets
tussen zitten, maar zeker ook de suprematie van de Grote keizerlibel
zeker in het larvaal stadium, een predator. Opmerkelijk is dus wel
dat de soort het in 2019 weer beter deed. De reden zou zijn dat niet
de larven, maar de eitjes overwinteren. Doordat de eitjes al genoeg
hebben aan vochtig mos, kunnen ze gemakkelijker de droogte
overbruggen dan andere soorten. De larven komen in het voorjaar
uit en sluipen in hetzelfde jaar uit. Met het droogvallen van de
vennen hebben ze ook minder last van predatoren die wel last
hebben van droogvallende vennen. De wegen van de natuur zijn
ondoorgrondelijk.
Zuidelijke oeverlibel + Zuidelijke glazenmaker + Zuidelijke keizerlibel
De komst van deze zuidelijke soorten, die met de klimaatwijziging
vanuit het zuiden naar onze contreien opschuiven, konden we
voorspellen. 2018 is het jaar waar we de Zuidelijke oeverlibel voor
het eerst konden waarnemen. In 2019 werden dan voor het eerst de
Zuidelijke glazenmaker en de Zuidelijke keizerlibel waargenomen.
Zadellibel en Zwervende heidelibel
De Zadellibel is een Afrikaanse soort die duizenden kilometers kan
afleggen en zelden gezien wordt in Vlaanderen. Maar sinds begin
juni was er een ongekende invasie over heel Vlaanderen en
Nederland. De soort heeft een heel snelle larvale ontwikkeling. Zo
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gaan ze op 100 dagen van ei tot het uitsluipen en zoeken ze visvrije
ondiepe, dus snel opwarmende plassen, zoals ondergelopen
weilanden en tijdelijke plassen.
Toeval wilde dat de grote
onweersbui van half juni met de gepaard gaande overstromingen in
Kalmthout een waar geschenk was voor de soort. De Zadellibel
heeft zich voor het eerst voortgeplant in Vlaanderen, en ook in
Kalmthout in de onder gelopen plassen aan de Maatjes. Spijtig
genoeg bleven er door de irrigatie van de ondergelopen plassen na
een paar dagen niet veel van over en zal er van succesvolle
voortplanting niet veel van in huis gekomen zijn. Maar toch waren
de verschillende exemplaren en copula’s een waar genot om waar te
nemen. Voor mij een lifer, en dan nog in mijn eigen achtertuin.
Samen met de Zadellibel was er ook een goed invasiejaar van de
Zwervende heidelibel.
Soorten uit de streek
Gevlekte witsnuitlibel
Vroege glazenmaker
Koraaljuffer
Tengere pantserjuffer
Venwitsnuitlibel
Bosbeekjuffer
Bruine korenbout
Maanwaterjuffer
Variabele waterjuffer
Glassnijder
Noordse witsnuitlibel
Tangpantserjuffer
Venglazenmaker
Azuurwaterjuffer
Blauwe breedscheenjuffer
Blauwe glazenmaker
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Bloedrode heidelibel
Bruine glazenmaker
Bruine winterjuffer
Bruinrode heidelibel
Gewone oeverlibel
Gewone pantserjuffer
Grote keizerlibel
Grote roodoogjuffer
Houtpantserjuffer
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Metaalglanslibel
Paardenbijter
Platbuik
Smaragdlibel
Steenrode heidelibel
Tengere grasjuffer
Viervlek
Vuurjuffer
Vuurlibel
Watersnuffel
Weidebeekjuffer
Zwarte heidelibel
Zwervende heidelibel
Zwervende pantserjuffer
Gaffelwaterjuffer
Zuidelijke oeverlibel
Zuidelijke Keizerlibel
Zuidelijke glazenmaker
Zuidelijke heidelibel
Zadellibel

x

x
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x
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Dagvlinders
Tijdens 2019 werd voor het 27ste jaar op rij naar vlinders gezocht. Heel wat
vlinderliefhebbers noteerden hun waarnemingen en voerden ze in op
www.waarnemingen.be. Sommige vlinderwaarnemingen werden me
persoonlijk medegedeeld. Gelukkig mochten we vaststellen dat er heel wat
vlinders werden waargenomen in onze regio. Maar ondanks het warme
weer, was het m.i. niet echt een spectaculair vlinderjaar.

Ons overzicht is opgesteld volgens de in 2013 opgestelde Rode Lijst.
Zeer zeldzame soorten
In de afgelopen 27 jaar werden wel eens zeer zeldzame soorten
opgemerkt: zwervers, dwaalgasten of doortrekkers.
In 2019 werden enkele van die soorten opnieuw waargenomen.
Op 20 april werd in een Kalmthoutse tuin één Rouwmantel gespot.
De Kleine parelmoervlinder werd op verschillende plaatsen in Essen
en Kalmthout opgemerkt. In totaal werden een 12-tal exemplaren,
waarschijnlijk afkomstig van het Klein Schietveld, gemeld. Meer info
over deze zeldzame soort in De Korhaan, nr. 4 – oktober 2019.
Koningspage en Groot geaderd witje werden niet opgemerkt.
Ernstig bedreigde soorten
Van de Grote vos werden eind maart/begin april een zestal
waarnemingen verricht in Kalmthout en omgeving Stappersven.
In tegenstelling tot 2016 werd ook dit jaar geen Gentiaanblauwtje
vastgesteld op het Klein Schietveld en de Kalmthoutse Heide.
Van de Bruine eikenpage werden geen waarnemingen genoteerd,
ondanks een zoektocht op de plekken waar ze ooit werden gezien.
Gericht zoeken bracht deze gegevens van volgende Bedreigde
soorten aan het licht.
Heideblauwtje werd zowel in de Kalmthoutse Heide als op het Klein
Schietveld waargenomen. Heivlinder werd enkele keren op de
Kalmthoutse Heide gemeld. Beide soorten hadden in 2018 erg te
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lijden van de droogte. We vreesden toen een beetje voor de
gevolgen van dat warme/droge zomer. Heideblauwtje werd in 2019
wel terug in mooie aantallen gemeld. Heivlinder was zeldzamer dan
de vorige jaren. Dan toch enige invloed van de droogte voor deze
laatste!
Van de Grote weerschijnvlinder werden in 2018 twee exemplaren
gemeld. In 2019 werd deze uitzonderlijke soort niet meer
waargenomen.
Er werd geen Argusvlinder waargenomen. Deze vlinder is altijd al
zeldzaam geweest in de regio. In 2016 voorlopig de laatste melding.
Kwetsbare soorten:
Het Groentje werd op heel wat plekken, zowel in het Grenspark als
op het Klein Schietveld waargenomen. Van het Zwartsprietdikkopje
werden slechts vijf exn gemeld: tuin in Achterbroek en Horendonk,
bij het Lissenven en in een wegberm op Essen-Hoek. Van het
Geelsprietdikkopje werd geen waarneming vermeld. Voorlopig
laatste melding in 2015.
Willen we een beter zicht krijgen over de verspreiding van beide,
momenteel toch zeldzame soorten, moet er beter naar uitgekeken
worden … Een goede foto proberen te maken om de determinatie te
bevestigen is noodzakelijk.
Enkele soorten, die ooit zeer algemeen voorkwamen, werden in de
nieuwe Rode Lijst ondergebracht in de categorie “Bijna in gevaar”.
Het gaat hier om Citroenvlinder en Kleine vos.
De Kleine vos leek zich te herstellen; hoewel. In 2018 werden slechts
een tiental exn gemeld. En 2019 was nog erger … slechts acht (!)
exemplaren. Ter vergelijking: in 2017 werden nog 66 exn opgemerkt,
wat toen ook al een heel lager cijfers was in vergelijking met de jaren
’90 van de 20ste eeuw.
Ter vergelijking: in 1995 werden 252 exn opgemerkt door slechts vier
waarnemers (die toen deelnamen aan de inventarisatie).
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De Citroenvlinder deed het in 2019 héél goed; méér dan 530 exn
tijdens 381 verschillende waarnemingen. Citroenvlinder was zo één
van de meeste gemelde vlindersoorten van 2019.
Van het Bont dikkopje werden 167 exn opgemerkt. Dit leuke
vlindertje werd zowel in het Grenspark (Kalmthoutse Heide, De
Nol/Pidpa, Stappersven) als het Klein Schietveld opgemerkt. De
vliegplaats in het Benegobos was dit jaar, weer niet bezet.
In de Rode lijst (2013) vinden we een hele lijst vlinders onder de
categorie “Momenteel niet in gevaar”. Of dit anno 2019 nog strookt
met de situatie in het veld is erg twijfelachtig.
Van het Groot dikkopje werden dit jaar een 80-tal waarnemingen
verricht; hoofdzakelijk in het Grenspark, Klein Schietveld en slechts
enkele exemplaren verspreid in Essen.
De vlinder Koninginnenpage werd 12 keer waargenomen, zowel in
Essen als Kalmthout; niet enkel in tuinen maar ook in het Grenspark.
Er werden dit jaar maar drie rupsen Koninginnenpage gemeld.
De Witjes doen het nog steeds goed in onze regio. Van het
Oranjetipje werden in 2019 een 80-tal exn gemeld op een 15-tal
verschillende locaties verspreid in Essen en Kalmthout. In De Maatjes
werden op één dag zelfs 16 exemplaren geteld.
Klein geaderd witje werd (weeral) in een kleiner aantal opgemerkt –
slechts een 20-tal! Dit in tegenstelling met berichten die ons vanuit
Nederland bereikten (zie www.naturetoday.nl). Het was blijkbaar
een minder goed jaar voor het Groot koolwitje: slechts een 60-tal
exemplaren tgo meer dan 240 in 2018. Het Klein koolwitje scoorde
zoals gewoonlijk zeer goed.
Er werden ook heel wat waarnemingen van Witje onbekend
ingevoerd. Witjes zijn niet altijd goed te herkennen en … het wordt
nu nog moeilijker. Er is een nieuwe soort op komst … het
Scheefbloemwitje (Pieris mannii) neemt almaar toe in België en
Nederland (zie o.m. www.naturetoday.nl en www.vlinderstichting.nl)
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Het wordt volgend jaar uitkijken of deze nieuwkomer zich ook in
onze regio verspreid. Een goede foto is daarom zeker gewenst, want
de kenmerken zijn niet altijd even duidelijk.
Een tabel met een schematische weergave van de kenmerken is te
vinden
op
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/vlindersherkennen/witjes-herkennen/.
Verspreiding 2016-2018

Verspreiding 2019

De soort werd op 13 augustus 2016 voor het eerst in België
aangetroffen (Wardin in de provincie Luxemburg) en wordt nu op
heel wat plekken in België en Nederland waargenomen. In de buurt
van Roosendaal werden al vlinders opgemerkt … zo ver is dat niet.
De Kleine vuurvlinder werd het ganse vlinderseizoen in behoorlijke
aantallen waargenomen; meestal solitaire exn. De meeste
waarnemingen vonden plaats in de Kalmthoutse Heide. Maar ook in
De Maatjes, Horendonk en Essen-Centrum werden ze gezien.
De Eikenpage valt weinig op. Dit jaar 18 exn her en der opgemerkt.
Er werd meestal gezocht naar baltsende mannetjes in de
boomtoppen van de zomereiken.
Boomblauwtje werd dit jaar in kleine aantallen (slechts een 30-tal
exn) aangetroffen, en dit verspreid over de regio.
Van het Icarusblauwtje werden slechts zes exn opgemerkt verspreid
op vier verschillende locaties in Essen.
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Het Bruin blauwtje werd slechts twee keer gemeld in het Grenspark.
Op Horendonk werden enkele exemplaren opgemerkt.
De drie blauwtjes krijgen het blijkbaar moeilijk. Waar zijn er nog
bloemenrijke wegbermen waar zij naar hartenlust kunnen
foerageren of eitjes kan leggen? Of had de droogte op deze soorten
invloed?
In de groep van de Schoenlappers vallen de resultaten voor 2019
goed mee. De Dagpauwoog werd behoorlijk veel waargenomen. De
aantallen uit 2018/2019 zijn nog altijd niet te vergelijken met de
waarnemingen van de jaren ’90. Gehakkelde aurelia deed het
redelijk goed dit jaar; er werden heel wat exn opgemerkt, mooi
verspreid over het hele jaar en op verschillende plaatsen.
Landkaartje werd zelden gezien: slechts 20 exn. De Atalanta (ooit in
de categorie ‘trekvlinders’) was héél frequent aanwezig, en in grote
aantallen (± 200 waarnemingen). Van 12 februari (overwinteraar!)
tot begin november werd de soort opgemerkt.
De Keizersmantel doet het in Vlaanderen goed. Maar in onze regio
blijft het toch een zeldzame verschijning. In 2019 slechts vier
exemplaren, waarvan drie tegelijk in de Horendonkse Bossen (30 juli)
op een bloemenrijk grasveld en één exemplaar in Kalmthout.
Bont zandoogje werd frequent (maar in kleinere aantallen)
opgemerkt in bossen, bosranden en tuinen. De toename van de
afgelopen jaren lijkt te stagneren. Evenals in de vorige jaren werd het
Hooibeestje waargenomen. Dit jaar in zéér mooie aantallen (± 130
waarnemingen) op de Kalmthoutse Heide, De Maatjes en verspreid
in Essen. Oranje zandoogje was in grote aantallen aanwezig in
bermen, tuinen, Benegobos, De Maatjes, het Grenspark en Klein
Schietveld. Bruin zandoogje kwam talrijker voor dan de afgelopen
jaren. Mooie aantallen in het Grenspark, De Maatjes en verspreid in
(hoofdzakelijk tuinen) in Essen en Kalmthout.
Alle Zandoogjes hebben m.i. erg te lijden onder het zeer strakke
wegbermbeheer dat gevoerd wordt. Je merkt ze almaar meer op in
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natuurgebieden of in ruigtes/tuinen en steeds minder in wegbermen
en landbouwgebied.
Voor trekvlinders was het een héél goed jaar.
Er werden tussen 19 juli en 18 oktober 32 exn Oranje luzernevlinder
opgemerkt, verspreid over het ganse grondgebied van Essen en
Kalmthout. Er werd zelfs één exemplaar van forma helice
waargenomen! Van de Gele luzernevlinder geen enkel spoor.
In tegenstelling met de vorige jaren werden veel Distelvlinders
genoteerd. Tussen 29 april en 11 oktober werden ± 300 exn gemeld.
Op sommige plekken zelfs met 15 tegelijk!
Bedenking
Plaats, indien mogelijk, telkens een foto bij waarnemingen van
zeldzame of bedreigde soorten. Dat helpt om de waarnemingen te
beoordelen.
Besluit
2019 als een leuk vlinderjaar. Hoopgevend zijn de mooie aantallen
Kleine parelmoervlinder, Hooibeestje en Koninginnepage. We
merken dat de ‘ooit algemene’ vlinders het stilaan beter doen,;
vooral Citroenvlinder en Dagpauwoog. Kleine vos daarentegen niet.
De opmars van het Oranjetipje, Bont zandoogje en vooral
Landkaartje stagneert en de ontdekking van nieuwe vliegplaatsen
van de Eikenpage zijn hoopvol. De mooie waarnemingen van zowel
Kleine Parelmoervlinder, Grote vos en Keizersmantel doen ons
hopen. En laat ons uitkijken naar het Scheefbloemwitje.
Nader onderzoek naar het voorkomen van Zwartsprietdikkopje,
Geelsprietdikkopje en Gentiaanblauwtje dringt zich op.
En wat zullen de gevolgen zijn van de opeenvolgende warme en
droge zomers!
Joris Pinseel
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Vlinderfenologie 2019
De Vlinderfenologie 2019 werd op basis van de goedgekeurde
vlinderwaarnemingen van Essen en Kalmthout opgesteld. Er waren
opvallend vroege waarnemingen door het uitzonderlijke warme weer
in februari 2019. Tot in oktober/november mochten we geregeld
(naast de regendagen) genieten van zonnig en zacht herfstweer;
vandaar ook een aantal late waarnemingen van enkele soorten.
In dit overzicht werden alle vlindersoorten, die de afgelopen 27 jaar
werden waargenomen, opgenomen.
Soort
Argusvlinder
Atalanta
Bont dikkopje
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Bruin blauwtje
Bruin zandoogje
Bruine eikenpage
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Eikenpage
Geelsprietdikkopje
Gehakkelde aurelia
Gele luzernevlinder
Gentiaanblauwtje
Groentje
Groot dikkopje
Groot geaderd witje
Groot koolwitje
Grote vos
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1ste
laatste
Geen waarnemingen
12 februari
8 november
11 mei
14 juni
29 maart
23 oktober
30 maart
21 september
13 mei
3 augustus
16 juni
18 augustus
Geen waarnemingen
14 februari
24 oktober
15 februari
12 oktober
29 april
11 oktober
26 juni
4 augustus
Geen waarnemingen
23 februari
10 november
Geen waarnemingen
Geen waarnemingen
19 april
6 juli
31 mei
19 juli
Geen waarnemingen
7 april
13 oktober
17 februari
5 april
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Grote weerschijnvlinder
Heideblauwtje
Heivlinder
Hooibeestje
Icarusblauwtje
Keizersmantel
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine parelmoervlinder
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koninginnepage
Koningspage
Landkaartje
Oranje luzernevlinder
Oranje zandoogje
Oranjetipje
Rouwmantel
Zwartsprietdikkopje

Geen waarnemingen
14 juni
12 september
22 juli
28 september
22 april
21 september
23 mei
25 september
22 juli
30 juli
15 april
29 augustus
24 maart
23 oktober
26 juli
15 september
17 februari
24 augustus
22 april
19 oktober
13 mei
5 oktober
Geen waarnemingen
18 april
19 augustus
29 juli
18 oktober
25 juni
30 augustus
22 maart
24 mei
20 april
27 juni
22 augustus

Eind maart/begin april kunnen we normaal gezien al de eerste
voorjaarssoorten waarnemen. Als het echter veel vroeger zonnig en
warm is (zoals in februari 2019) verschijnen de voorjaarssoorten al
eerder. Het is altijd leuk om uit te kijken naar de eerste fladderende
juweeltjes.
Met dank aan alle natuurliefhebbers die hun waarnemingen
invoerden op www.noorderkempen.waarnemingen.be of ze mij
persoonlijk mededeelden.
Joris Pinseel
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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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De Huiszwaluw Delichon urbica
We kunnen in Kalmthout weer mooie cijfers voorleggen qua
broedgevallen van de Huiszwaluw, dankzij de twee kolonies van
Nieuwmoer. We hebben in 2019 het op één na hoogste aantal
broedgevallen sinds het begin van de tellingen.
De enige kanttekening is het groot onweer van 19 juni 2019, waar
veel nestkommen gesneuveld zijn (mondelinge mededeling van de
buurtbewoners).
STATISTIEK

‘16

‘17

‘18

‘19

Aantal broedgevallen van huiszwaluw in Kalmthout

128

162

146

171

Gemiddeld aantal broedgevallen per woning/boerderij

3,37

3,12

2,70

3,29

Aantal broedgevallen in kleine kolonies

51

57

65

83

Aantal broedgevallen in grote kolonies

77

105

81

88

kolonie Heikantstraat

20

19

19

24

kolonie Kruisstraat

39

61

31

39

kolonie Violetlaan

0

0

0

0

kolonie Handelaar

21

15

17

10

kolonie Braschaatsestwg

20

17

18

21

kolonie Darm

7

23

25

37

kolonie Tilborgstraat

11

21

28

38

kolonie Heuvel

10

6

8

2

Aantal broedgevallen richting noorden

36

34

36

32

Aantal broedgevallen richting oosten

45

71

59

62

Aantal broedgevallen richting zuiden

20

19

17

29

Aantal broedgevallen richting westen

27

38

34

48
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Igor Vandamme

© Glenn Vermeersch – Huiszwaluw – 22 maart 2010
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Herpetofauna in Essen en Kalmthout
De Levendbarende hagedis is van de reptielen in de Kempen het
‘algemeenst’. Al moet je ook voor deze soort tegenwoordig al goed
zoeken om er eentje te vinden. Op de Kalmthoutse Heide zijn vooral
sinds de grote heidebrand van 2011 de aantallen fel gedaald en
worden ze nu vooral waargenomen in de zones die van brand
gespaard bleven. Ook op het Klein Schietveld en sinds lang ook terug
aan het heideveldje aan het Benegobos zijn er dit jaar gezien.
Gladde slangen komen verspreid over de hele Kalmthoutse Heide
voor. Deze moeilijk waar te nemen soort wordt door vrijwilligers bij
het Grenspark goed opgevolgd. Ook hier lijken de aantallen af te
nemen, zowel aan Nederlandse als Belgische zijde. Mogelijk een
gevolg van de afname van de aantallen Levendbarende hagedis, het
hoofdvoedsel (volgens de wetenschappelijke literatuur) van de
Gladde slang.
Adders zijn beperkt tot het noordelijke deel van de Kalmthoutse
Heide. De aantallen zijn klein, maar de populatie breidt langzaamaan
uit. Van deze soort zijn er dit jaar op de Verbindingsstraat ook drie
verkeersslachtoffers gemeld; één jong dier en twee adulte
mannetjes. Opvallend was dat één van de verkeerslachtoffers ter
hoogte van Parking Zuid werd gevonden. Dat is een heel eind
verwijderd van alle andere waarnemingen.
Er komen heel wat soorten amfibieën in onze gemeenten voor. Het
aantal waarnemers dat deze soorten op waarnemingen.be meldt, is
echter heel beperkt. Vandaar meteen ook een oproep om meer
meldingen, liefst met foto, door te geven. De Vinpootsalamander is
een algemene soort op de heideterreinen en wordt regelmatig
gezien als ze de Verbindingsstraat oversteken. Tijdens de voor- en
najaarstrek vallen dan ook veel slachtoffers. Ook in nabijgelegen
tuinvijvers zonder (grote) vissen zwemmen deze diertjes soms rond.
De sterk gelijkende Kleine watersalamander houdt niet zo van heel
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zuur water en is vooral buiten de heideterreinen in poelen,
tuinvijvers en sloten te vinden. Deze soort staat als algemeenste
salamander in Vlaanderen bekend, maar er zijn elk jaar maar enkele
meldingen in de Noorderkempen. Ook de Alpenwatersalamander is
een vrij algemene soort en komt zowel in natuurgebieden, tuinvijvers
en poelen voor. Van de Kamsalamander waren dit jaar (weer) geen
waarnemingen. De voorbije jaren werd deze soort af en toe
gevangen bij de monitoring van poelen op de Steertse Heide. De
voorbij twee jaar zijn deze poelen telkens volledig drooggevallen, wat
niet erg gunstig is voor deze kleine populatie.
Van de Gewone pad, een algemene soort (of niet meer?), zijn op drie
tuinvijvers na, in 2019 enkel waarnemingen uit natuurgebieden
ingevoerd: Kalmthoutse Heide, Klein Schietveld, Wildertse Duintjes
en Benegobos. Rugstreeppadden zijn beperkt tot de Kalmthoutse
Heide en het Klein Schietveld.
De groene kikkers zijn niet zo makkelijk van elkaar te onderscheiden.
De Poelkikker is bepekt tot voedselarmere wateren op de heide en is
makkelijkst te herkennen tijdens het paarseizoen in juni. De
Bastaardkikker (of Middelste groene kikker) is ruimer verspreid en
kan je in principe in elk permanent water in de streek aantreffen. Er
zijn jaarlijks meldingen uit de natuurgebieden en enkele tuinvijvers,
maar ook in de vijver op het Arboretum in Kalmthout, het Helleven
en in de recent aangelegde bufferbekkens van het Kalmthoutse
Sportpark Heikant komen ze voor.
De Bruine kikker is van alle voorgaande de meest gemelde soort qua
verspreiding. Niet alleen uit alle natuurgebieden, maar ook in het
landbouw- en bebouwd gebied zijn er meldingen van Bruine kikkers.
Gezien de soort al vroeg in het voorjaar eitjes afzet, kunnen de
dikkopjes ook overleven in poelen of sloten die ‘s zomers
droogvallen. Groene kikkers zijn veel meer aan permanent water
gebonden en leggen pas in juni hun eiklompen.
Steven De Saeger
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Spannend !!!
Neen, ik heb het niet over de vraag wie nu de vader is van Leo
(“Thuis”), of hoe het verder gaat met Niko (“Familie”), of andere
uiterst belangrijke vragen.
Wat is er dan “spannend” voor mij ?
Gaat het nu eindelijk regenen? Niet zo’n kleine stortbui, neen, zo’n
gezapige bui die liefst uren duurt en zachtjes water brengt naar de
dorstige planten. En ja, dan gaat de BBQ maar binnen door, de
natuur is veel belangrijker.
Nog iets dat ik met veel interesse volg: komt mijn vrouwtjesmerel
vandaag eten; ze ziet er echt niet goed uit de laatste tijd. En dan:
bezorgdheid als ik ze mis, vreugde als ze staat te wachten of aan
komt vliegen. Het plaatsje waar de gedroogde meelwormen liggen
kent ze, en mij vertrouwt ze. Zalig !
Ook een tortelduifje komt tot heel dicht bij mij al het lekkers dat ik
strooi oppikken. Ze vliegt tot vlak bij mijn hoofd terwijl ik nog aan het
strooien ben op de voederplank die wat hoger hangt.
Opdringerig brutaal is dan weer de bosduif. In het begin kon ons
torteltje gemakkelijk die grote indringer wegsturen, nu is het
overwicht verdeeld, niet prettig als de bosduif overheerst, opluchting
als mijn torteltje rustig verder kan pikken.
Gaan we de mogelijkheid hebben een nieuw natuurgebied te
verwerven en te beheren? En, wauw, fantastisch, de buren halen hun
gelijk en een rij prachtige bomen kan blijven staan!
Dit alles vind ik wél belangrijk, spannend om volgen, en ... volledig
gratis! Deze morgen was mijn merelvrouwke er, en heeft mijn
vriendelijk torteltje rustig kunnen eten … Goeie morgen allemaal.
Veerle
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Een nieuwe observatietoren voor het Stappersven.
In 2009 kon Natuurpunt het Stappersven aankopen, een heel divers gebied
van 360 ha. Het gebied omvat niet alleen een van de grootste vennen in de
verre omstreken, maar ook de hoogste duinen van het Grenspark zijn daar
te vinden. Zijn grote hoeveelheid natte heiden, die zeer schaars zijn in
Europa, maken het gebied uiterst waardevol, maar zonder twijfel is het
Nolse moeras met zijn potentie tot de vorming van veen, de kers op de
taart.

Al van bij de aankoop droomde het beheerteam van een toren die
uitkijkt over dit schitterende gebied. Volgens Marco Borsato zijn
dromen bedrog, maar af en toe worden ze werkelijkheid. Natuurpunt
startte samen met het Grenspark, het LIFE-HELVEX-project.
Hierbinnen steunt de Europese Unie het herstel van de natuur
binnen het Natura 2000 netwerk, het Europese netwerk van de
belangrijkste natuurgebieden. Helvex wil het herstel van landduinen
en vennen bevorderen én exoten bestrijden. In dit project pastte
wonderwel een toren die kon tonen hoe mooi vennen, heidevlakten
en duinen kunnen zijn.
Maar hoe begin je aan een dergelijk project? Natuurpunt is eigenaar
van het Stappersven en zij staan dan ook aan het roer; een roer dat
meer dan nodig was om te schipperen tussen alle verschillende
ideeën en wensen. De toren moet mooi zijn en goed bereikbaar voor
wandelaars. Hij moet dicht bij het Stappersven liggen om de vogels
te kunnen waarnemen en moet stabiel zijn voor het opstellen van
telescopen. Hij mag niet opvallen in het landschap, en het
plaatselijke reliëf moet behouden blijven.
Gebruik van natuurlijke en plaatselijke materialen is een grote
meerwaarde, maar hij moet de jaren trotseren zonder grote
onderhoudskosten.
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De stabiliteit van de ondergrond in een zompig gebied legt grote
beperkingen op en de aanvoer van de bouwmaterialen en inrichten
van de bouwwerf stellen ook hun eisen. Ten slotte speelt ook de
bekende portemonnee een belangrijke rol. Een hele waslijst, maar
waar een wil is, is een weg.
Om de wagen aan het rollen te krijgen, werd aan vijf
architectenbureaus gevraagd hun ideeën op papier te zetten. Een
vijfkoppige jury maakte een eerste selectie waarbij gevraagd werd
om de beste voorstellen verder uit te werken. Op de tweede zitting
van de jury werd het ontwerp van "Komaan! Architecten” als beste
ontwerp verkozen. De toren die zij voorstelden herinnert aan het
turfsteken, waarbij de natte turfblokken in torentjes gestapeld
werden, zodat de wind ze kon drogen. Zo bestaat de toren ook uit
een stapeling van vlakken en blokken. De wind kan er doorheen of
wordt afgeblokt. Zoals in een turfstapel. Maar ook de verwijzing naar
het industriële verleden van Kalmthout was de jury niet ontgaan; een
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verleden van kleiwinning dat zijn litteken naliet in het landschap, en
van steenbakkerijen waar enkel de straatnamen nog aan herinneren.

Hoog tijd om een aannemer te zoeken. Er volgt een officiële
aanbesteding waarbij Jos Dejongh zijn kans greep om te tonen dat hij
als plaatselijke aannemer van een mooi ontwerp een mooie toren
kan maken. En zo gebeurde het dat op 8 januari 2019 een heleboel
mensen, waaronder de burgemeester, de architecten, Natuurpunt en
vertegenwoordigers van Het Grenspark, bijeen kwamen voor de
eerste spadesteek. Vele handen maken licht werk, het werk zou snel
vlotten. Maar tot mijn grote verwondering kuiste na het verdwijnen
van de opgekomen pers iedereen proper zijn schop af, en werd het
werk overgelaten aan een
graafkraan.
Misschien zeer verstandig,
een put van acht meter
breed en een meter diep
graaf je niet op één
namiddag uit.
De architecten zorgden niet
alleen voor een mooie toren; de toren zou ook dienen als nestplaats
voor allerlei dieren. De holle ruimte tussen de fundering en de
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vloerplaat werd toegankelijk gemaakt door een opening van 20 bij 20
cm, en om deze ruimte nog aantrekkelijker te maken voor insecten,
amfibieën, reptielen en misschien wel een vos of een das, werd er
een karrevracht houtsnippers in gedeponeerd.
Vrijwilliger Jos gebruikte
een oude PVC-dakgoot die
hij keer op keer vol laadde
met hakselhout, ze in de
opening schoof en dan
omdraaide,
tot
zijn
karretje leeg was.
Een eersteklas dierenhotel
stond klaar om zijn eerste
gasten te ontvangen.

In de toren werden ook 14 nestkasten ingebouwd. Tijdens het
broedseizoen werden de bouwwerken tijdelijk gestaakt zodat de rust
terugkeerde. Tijd dus om in mei elke vogel zijn ei te laten leggen.
Voorlopig vonden de vogels de nestkasten nog wat te nieuw maar
volgend jaar verwachten we toch enkele reservaties.
Tussen het einde van het broedseizoen en het bouwverlof werden de
eerste trappen gebetonneerd. Echte kunststukjes: ze volgen de
omtrek van de achthoek en alle treden zijn verdreven, dat wil zeggen
dat elke trede iets meer gedraaid staat dan de vorige trede, geen
twee treden zijn gelijk.
De muren van de tweede verdieping zijn weer een spitsvondigheid
ten dienste van de natuur. Net als de andere verdiepingen is er
gemetst in Vlaams verband, afwisselend een kop en een strek, maar
hier hebben de muren een bredere spouw. De vleermuizen kunnen
zich hier gemakkelijk een knusse nestplaats uitzoeken diep
verborgen tussen twee muren.
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Begin september was de ruwbouw klaar, de volgende fase kon
beginnen: leuningen aan trappen en bordessen. De achthoekige
vorm en zijn opeenvolging van dragend gevelmetselwerk en
tussenliggend vloerplaten maakt het tot een zeer atypisch
bouwwerk. Maar het resultaat mag gezien worden, een hoekige,
bonkige toren, door mensen gemaakt om het weer en de tijd te
trotseren. Gebouwd op een eens woest en onherbergzaam terrein,
statig pronkend, maar zich verschuilend in een bosrand van grove
den. Hij staat er om beklommen te worden. De eerste
tussenplatformen bieden steeds een andere glimp op de omgeving.
Een laatste trap brengt je naar het dak van de toren. Open en bloot
met een 360° panoramisch zicht. Vlakbij grazende koeien op de
relicten van ontwateringsgrachten, waarmee de mens trachtte de
natuur naar zijn hand te zetten. Verderop het Stappersven, het
overblijfsel van de eens bloeiende turfnijverheid. Aan de einder de
Nolse duinen die teruggegeven zijn aan de wind om het zand weer te
laten stuiven. En dat allemaal onder een vlucht van ganzen of
eenden, met soms een eenzame reiger of als je geluk hebt een
geoorde fuut of zeearend, die zich allemaal aangetrokken voelen
door een overvloed aan water. Een toevallige wandelaar aan Parking
Zuid zal door een langzaam oplopend knuppelpad verleid worden tot
een kort bezoek. Een mooie aanwinst voor het natuurgebied.
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De laatste loodjes zijn steeds het zwaarst, ook in de bouw, maar 8
maart 2020 in de namiddag is het zover: de langverwachte opening.
Alle fotografen met hun fototoestellen, alle vogelaars met hun
verrekijkers en telescopen, maar ook jij en ik zijn dan welkom om tot
op het dak van de toren te klimmen en alles met eigen ogen te
bekijken.
Ik kijk er alvast naar uit.
Marc
Illustratie: "Komaan! Architecten” Observatietoren selectiefase 2 p. 6
Foto’s: Marc Vogels
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Het vleermuizenverhaal
Die ochtend stond mijn moeder, die momenteel in het bos logeert in
haar eigen weekendhuisje, met een klein bruingrijs ‘pelsje’ in haar
hand. Ik dacht eerst dat ze een muis vasthad, maar toen ze zei: “Tijd
om nog wat bij te leren, mijn natuurgids”, wist ik dat het hier om een
ander beestje ging.
Het was een klein vleermuisje dat ze had het gevonden in de
gootsteen. Ik ken absoluut niets van deze diertjes, maar zelfs een
leek kon zien dat het beestje uitgeput was. We besloten van het dier
in alle rust in ons tuinhokje te zetten, met de deur open, zodat het
kon wegvliegen wanneer het wilde. Toen ik het de volgende dag toch
terugvond, nog meer verzwakt, wist ik dat ik toch in actie moest
schieten en zocht ik via enkele natuurvrienden naar informatie zodat
ik het diertje kon helpen.
Ik kreeg de raad het vleermuisje buiten te zetten, op een tak zodat
het kon wegvliegen. Blijkbaar hebben ze lucht onder de vleugels
nodig en moeten ze van een hoogte kunnen aanvliegen. Vanop de
grond lukte dat dus niet.
Ik zette het diertje op een tak van een conifeer, mét handschoenen
want er is steeds een gevaar voor hondsdolheid als je gebeten wordt.
Tot mijn blijdschap was het vleermuisje na een uurtje verdwenen en
kon ik hopen dat het veilig weggevlogen was.
Enkele weken later zag ik in het leslokaaltje tijdens een cursus een
opgezet vleermuisje dat wel héél erg leek op het exemplaar dat ik
gevonden had. Het opgezet exemplaar was een Watervleermuis.
Ik zocht via het internet naar meer informatie…
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De watervleermuis Myotis daubentonii:
o
De watervleermuis is een vleermuis uit de familie der
gladneuzen (Vespertilionidae).
o
Watervleermuizen komen 's nachts tevoorschijn, ongeveer
een half uur tot een uur na zonsondergang. Ze jagen zelden
verder dan zes kilometer van hun verblijfplaats af. De
watervleermuis vliegt laag, jagend op allerlei insecten. Hij
vangt ze in de lucht of van het wateroppervlak. Hij eet en
drinkt vliegend, en kan een snelheid tot 23 kilometer per uur
halen.
o
In de zomer bevindt hun rustplaats zich meestal in
boomholten, muurspleten en zolders. (De zolder van mama
haar weekendhuisje?)
o
Watervleermuizen overwinteren van eind-september tot
maart/april met meer dan duizend dieren in koude, vochtige
ondergrondse holen, waaronder grotten, mijnen, kelders en
oude putten.
o
De paring gebeurt meestal in de winterkolonie, van
september tot maart. In tegenstelling tot andere kleine
zoogdieren (zoals muizen) die telkens een rijke kroost baren,
krijgen vleermuizen meestal één jong per jaar. Waarom dat zo
is kunnen we simpel verklaren: vleermuizen kunnen het zich
niet permitteren om heel dik en zwaar te worden gezien hun
vliegende levenswijze. Opmerkelijk bij vleermuizen is dat
paringen, die dus in de herfst en winter plaatsvinden, niet
direct tot een zwangerschap leiden. De zaadcellen worden
opgeslagen in de baarmoederhals tot na de winterslaap. Dan
pas vindt de bevruchting plaats.
o
De draagtijd is afhankelijk van het weer. Eind juni, begin juli
worden de jongen geboren. Het vrouwtje krijgt één jong per
worp. De jongen hebben een grijsbruine rug en een roze
onderzijde. De jongen zijn niet kaal, maar hebben korte,
dunne haartjes. Na 31 tot 55 dagen hebben ze een vacht
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ontwikkeld, wat donkerder en grijzer dan de vacht van
volwassen dieren.
Deze informatie doet me vermoeden dat het gevonden vleermuisje
nog een jong exemplaar was, aangezien de vacht me vrij donker en
grijs toonde, terwijl volledig volwassen exemplaren een grijsachtig
rood tot bruingrijze vacht hebben.
Wanneer ik ook lees dat de watervleermuis vrij algemeen is en zich
vooral ophoudt in open bebost terrein in de buurt van water, durf ik
toch meer en meer denken dat deze bijzondere ontmoeting
inderdaad met een watervleermuisje is geweest!
Tot een volgende keer,
Carine Schelkens

© Hugo Willocx - https://www.natuurpunt.be/pagina/watervleermuis
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Mea culpa
Voor wie het niet weet of het niet meer weet, ´mea culpa´ is Latijn en
ook oud-Vlaams voor ´mijn schuld´ of voor ´door mijn schuld´ of voor
´excuseer, het was mijn schuld´. Heden te dage is het een veel
gemakkelijker ´sorrie´ geworden.
Mea culpa voor wat? Voor iets in de vorige Korhaan waarbij ik
blijkbaar bevangen was door de ziekte van deze tijd: overhaast. Met
als gevolg dat een mens zich vergaloppeert. Zo kwam het dat ik een
stukje over Horendonkse vlinders in 2019 inleverde vóór 1
september. Maxima tot 1 september gebruiken was nogal grof
gegokt voor een vlinderjaar dat tot eind december loopt. Vandaar bij
deze een stevige rechtzetting. Voor wie niet weet wat een
rechtzetting is, het is iets wat je in een kwaliteitskrant soms kunt
aantreffen in minuscule lettertjes op een onopvallend plaatsje.
Ik vul aan:
In tabel 1 schuift het bont zandoogje op 15.9 op van 4 naar 7, de
dagpauwoog op 14.9 van 2 naar 4; in tabel 2 schuift de kleine
vuurvlinder op 16.9 op van 1 naar 2, de over het hoofd geziene kleine
parelmoervlinder op 30.7 schuift vergezeld van één op 6.9 op van 0
naar 1; de conclusies veranderen niet, 2019 wordt er hoogstens wat
beter van.
Belangrijker is dit:
Naar aanleiding van het vermelden van kleine kleine witjes vroeg
Joris of ik aan het scheefbloemwitje gedacht had? Het was geen
grap. Scheefbloem is een soort bloem verduidelijkte hij.
En zie op 27 september verschijnt een witje op de asters in de tuin.
Met zes karakteristieken: grootte een klein koolwitje aan de kleine
kant, afgeronde voorvleugelpunt, zwarte voorvleugelpuntvlek tussen
die van klein geaderd en groot koolwitje in, evenwijdig met de boeg
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van de voorvleugel uitlopende aders, eenkleurige (gele in dit geval)
onderkant van de achtervleugel, en tenslotte midden de bovenkant
van de voorvleugel een kleine zwarte cirkel in plaats van de vlek bij
het klein koolwitje of de grotere cirkel bij het groot koolwitje.
Een nieuwe soort voor Horendonk? Ik vraag het me af?
Ik ben er vrijwel zeker van dat ik in meer dan één voorgaand jaar dit
soort witje reeds gezien heb maar het toen heb afgedaan als
´waarschijnlijk een kruising tussen een groot en een klein koolwitje´.
Zoals het woord het zelf zegt kunt ge nu eenmaal slechts herkennen
wat ge al kent.
Ik verwacht nu vanaf 2020 elk jaar én kleine witjes, én
scheefbloemwitjes én grote witjes te zien. Een blijmakende
gedachte. Maar geen rozen zonder doornen placht mijn
grootmoeder te zeggen. Ik vrees dan ook met grote vreze dat ik
vanaf 2020 daarnaast een aantal witjes ga tegenkomen die me een
kruising lijken tussen klein en scheefbloemwitje en een aantal die
een kruising lijken van scheefbloemwitje en groot koolwitje. Om
maar te zwijgen over combinaties met kleine geaderde witjes.
P.S. Horendonk lijkt geen onaardig vlindergebied. De Keizersmantels
van Wim Van den Bergh dit jaar meegerekend staat mijn teller hier
op 36 soorten en bleek 2019 uiteindelijk een meevaller.
Koen Verschoore
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Natuurstudieweekend 2019
“Belgische Westkust”
Ons vijfde natuurstudieweekendje dreigde geen hoogvlieger te worden.
De inschrijvingen waren niet hoog, 7 deelnemers, waarvan dan nog iemand
op het laatste moment ziek afviel. De weersvoorspellingen waren ook niet
echt om naar huis te schrijven, regen, veel wind uit ZW, … ; dus ook niet
echt zeetrektelweer.
Toch blijken de omstandigheden op terrein meestal beter te zijn dan de
voorspellingen. We hebben op twee kleine buitjes na zo goed als geen regen
gehad. Kortom, het was toch een geslaagd weekendje.

De meesten trokken al op vrijdag naar diverse plaatsen.
In
Oostende hadden we al direct een voltreffer, namelijk
Kaasjeskruiddikkopje, en zagen we ook heel wat Oranje
luzernevlinders en leerden we de Boksdoorn kennen. We zagen ook
dat de sternen, en dan in het bijzonder de Grote stern, massaal naar
het zuiden trokken. Een eenzame Drieteenmeeuw maakte het plaatje
compleet. Dat beloofde voor de rest van het weekend.
Zaterdagmorgen hebben we ons een uur of vijf beziggehouden in de
IJzermonding in Nieuwpoort. We concentreerden ons vooral op de
vogeltjes en de zeehondjes. Een paar uitschieters waren Kleine
strandlopers, Krombekstrandloper en twee Kanoetjes; tussen de
massa’s Bonte strandlopers, Bontbekplevieren en Rosse grutto.
Tussendoor keken we ook naar de plantjes, met leuke soorten als
Schorrenkruid, Laksteeltje en Gewone zoutmelde op de slikken.
Aan het strand en het staketsel zagen we veel Steenlopers, een
Paarse strandloper en weer redelijk wat Grote sternen op trek.
Steven en Igor waagden zich nog aan de redding van een meeuw die
in een visdraad verstrikt zat. Missie geslaagd!
De Korhaan nr. 1 / januari 2020

Pagina 53

De klepper van het weekend was een rups van de Lamsoorvedermot,
een prachtig en zeldzaam motje die de Lamsoor als waardplant
heeft. Een regelrechte zeldzaamheid dus.
In de namiddag bezochten we de Schipgatduinen in Oostduinkerke.
De zoektocht naar de Kuifleeuwerik was een succes en de
plantenmensen hebben zich ook een paar uur kunnen bezighouden
met het verschil tussen Helm en Biestarwegras, de duinvorm van de
Akkermelkdistel, het zoeken naar die gekke kokertjes onderaan het
blad van Zeepkruid (Zeepkruidkokermot) en na lang nadenken ook
het Vlaamse ‘tumbleweed’ kunnen determineren als Smal vlieszaad.
’s Avonds werd de lasagne van een plaatselijke traiteur gesmaakt en
werd alles doorgespoeld met een Brugse zot.
Op zondag lieten we ons begeleiden door een mariene bioloog.
Daar de golven en de stroming niet optimaal waren om te vissen met
netten hebben we ons op en rond de golfbrekers van Lombardsijde
beziggehouden met het determineren van schelpen, slakken,
anemonen, krabben, heremietkreeftjes en kwallen; eens iets totaal
anders dan wat de meeste van ons gewoon zijn. De verhalen over
de opkomst van de Grijze zeehond en de concurrentie met Bruinvis
waren heel interessant.
Zondagnamiddag zijn we dan gaan zeetrektellen op een bekende
trektelpost in De Panne. Maar, zoals al eerder gezegd, de wind zat
niet goed, en met uitzondering van Grote sternen, aalscholvers, een
Zwarte stern en een verre Jan-Van-Gent was het zeetrektellen niet
veel soeps. Gelukkig zwom er wel af en toe een Grijze zeehond langs.
We hadden 75 soorten vogels, drie soorten zoogdieren, tien soorten
dagvlinders over het ganse weekend gespreid.
Het was een boeiend weekendje en we hebben toch weer heel wat
opgestoken en geleerd.
Verslag : Igor Vandamme en Steven De Saeger
oktober 2019
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Het LTI uit Oedelem op verkenning
23 september 2019
LTI Oedelem kwam voor de tweede keer op verkenning naar
Stappersven en omgeving. Hieronder een kort verslag.
Het Pluisven stond toen helemaal droog met een dikke laag zoden
van de Knolrus vooraan.

Langs de zuidrand van het Stappersven, langs de plagzones, groeide
heel wat jonge zonnedauw.
Toevallig hadden de 10 koeien van boer Luc de weg gevonden langs
de drooggevallen oevers naar het centrale eilandje, een enig
moment van landschapsbeleving.
Aan de Keetheuvel ook nog twee gladde slangen (amper 10 cm)
kunnen bekijken.
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Busoschool Antwerpen op bezoek
24 oktober 2019

© René Peeters – 2019 -Afloop van het Drielingenven naar de westoever van de Stapper.

Info bij bovenstaande foto:
Aanleg van een dam met zandzakjes om de verdieping en uitspoeling
van het wad tegen te gaan. Dat is wel nodig nu de Stapper nog altijd
zo laag staat. De top van de rood-witte peilstok is het normale
winterpeil 19,81m en het water staat nog 37 cm te laag.
De instroom van het Drielingenven was in 2019 heel beperkt van 12
februari tot 13 mei (slechts 90 dagen).
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De Busoschool komt voor de 13de maal helpen (telkens van 10u tot
15u) en dat tweemaal per schooljaar.
We maken ’ s middags het houtkacheltje aan (een ouderwets fluitjesmoortje brengt wat extra sfeer) Er wordt gezorgd voor warm water,
drank en soep en dat wordt erg geapprecieerd in de winter. Ze zijn
altijd heel enthousiast voor het terreinwerk en goed voorbereid door
de leerkrachten. Bovendien hebben ze ook hun eigen materiaal bij
(schoppen, takkenscharen, handzaagjes)
Vorige jaren hebben ze zich hard ingezet om het grasveld rond het
Boshuisje vrij te maken van Amerikaanse vogelkers en bramen zodat
het beheerteam nadien het grasveld kon maaien. Het resultaat mag
gezien worden: een randzone langs drie zijden van het bos met
sporkenhout en in het midden wederik die volop kan bloeien.
Niet alleen het werk en dat ze zich kunnen uitleven, maar ook de
landschapsbeleving is erg belangrijk voor deze jongeren. Ook de
leerkrachten genieten volop van de stilte, de frisse boslucht, wind en
zon.
Welkom terug volgend jaar.

© René Peeters – 24 oktober 2019 – Wederik bij het Boshuisje

René Peeters
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Esschendonck
N.a.v. de hermeanderingswerken van de Kleine Aa t.h.v. Essendonkbos en
de oprichting van het beheerteam ging ik op zoek naar historische gegevens
van dit gebied.
Een tekst van de hand van Dhr. August Havermans uit 1931 trok mijn
aandacht.
Ik wil jullie die niet onthouden.

“Prachtig als landschapsbeeld is dit vochtig gemengde bosch bij de
Kleine Aa, waarin de meest verschillende houtgewassen door
elkander groeien. Olmen, esschen, eiken, haagbeuken, populieren,
beuken, wilgen, vogelkers, spork, wegedoorn, ahornsoorten naast
allerlei naaldboomen, komen er in bonte mengeling en in allerlei
stadie van ouderdom voor. De bodemvegetatie bestaat hoofdzakelijk
uit trotsche adelaarsvarens. Hier en ginder slingeren de kamperfoelie
en de clematis hun lianenvormige stengels tusschen het takkenwerk,
en tooien de knalrode bessen van de eerste en de schoone witte
schermvormige bloempluimen van de tweede in den nazomer het
herfstbosch.
De heerlijke vruchtpluis der clematis verlevendigt nog den in
winterrust gedompelden Esschendonck.
De eenig mooie kleurenpracht der herfsttinten komt nergens meer
tot zijn recht dan in dit privaat eigendom, dat gelukkig in het bezit is
van een overtuigd natuurvriend, den Heer Van Aalst. Van het
vurigste rood en helste geel tot het donkerste bruin, zijn hier alle
schakeeringen vertegenwoordigd, en op dien tintenrijken
achtergrond teekenen zich in het late seizoen nog eenige
groengebleven boomen en heesters als een vriendelijke herinnering
af.
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Ik ken geen gunstiger gelegenheid om, ongestoord, de door de
zachte, verlangende aarde opgewerkte viervoeters, die ’t vale
winterkleed aflegden voor fraaie, glanzender tooi, de nijvere
insecten en spinnen, allerlei blij gevogelte, in al hun doen en kunnen
te bestuderen.
Zanglijsters en merels, bosch- en tortelduiven, winterkoning en
tjiftjaf, kraaien, gaaien en eksters, loofzangers allerhande en
nachtegalen, vinkensoorten, meezen, boomklevers en boomkruipers,
goudgele weduwalen naast de merkwaardigste dag- en
nachtroofvogels, bonte- en groene specht en wat weet ik al, komen
bij ieder bezoek ongetwijfeld in het veld van den Zeiss-prisma-kijker.
Wegens vernielingszucht, het rooven van eieren, het gebrek aan
eerbied voor natuur en eigendom van schooljeugd en ongure
elementen, blijft het bezoek aan Esschendonck steeds een zeer
zeldzame gunst, die door de eigenaar enkel aan een paar
vertrouwbare natuurbewonderaars werd toegestaan.
Waarvoor zij hem hier hartelijk dank zeggen.”
Aug. Havermans
Havermans, A., 1931, Esschendonk. In: Esschen en de Noordelijke
heidestreek, 1931, Oudheidkundige Kring van Esschen, 75 p.

N.v.d.r.
In de jaren ’30 werd het Essendonkbos gerooid en omgezet naar kleinschalig
hooiland. Langs de perceelsgrenzen groeien een aantal schitterende knotwilgen
(meer dan waarschijnlijk toen aangeplant om het natte gebied te draineren). Deze
bomen vragen een degelijk onderhoud om te kunnen overleven, wat dan ook
gebeurde op de beheerdag van oktober 2019.
De beschreven adelaarsvarens zijn nog steeds aanwezig in het gebied evenals
enkele machtige Beuken langs het zandpad.
De ‘tortelduiven’ waarvan sprake, zijn exemplaren van, de nu zeer zeldzame
Zomertortel en niet van de Turkse tortel (die was pas in de jaren ’60 aanwezig in
Essen). Nachtegalen en Wielewalen komen zelfs niet meer voor in Essen.
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Het najaar is steeds weer een boeiende periode om de vogeltrek te
observeren. Het is telkens weer uitkijken naar de vogels die hun
broedgebied inruilen voor hun overwinteringsgebied en door onze regio
trekken. Alhoewel het deze herfst toch heel wat geregend heeft, bleef de
droogte in de natuurgebieden toch wel zichtbaar merkbaar met een nog
steeds te lage waterstand, wat zijn effect had op het aantal aanwezige
watervogels in de regio.
Al bij al was het een rustig najaar, maar er werden toch weer enkele
bijzondere soorten waargenomen zoals je kan lezen in onderstaand verslag.

Grote Zilverreigers (Ardea alba) zijn de afgelopen jaren een normale
verschijning in de regio, en ook dit najaar werden ze weer heel wat
waargenomen, voornamelijk in de Kalmthoutse Heide en het
weilandcomplex van De Maatjes/Wezelse Heide. Ook in andere
weilandgebieden o.a. langs de Kleine Aa wordt deze soort
opgemerkt. In sept. waren er af en toe enkele Lepelaars (Platalea
leucorodia) aanwezig bij het Stappersven en in de Maatjes.
Op 2 september vloog een Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra) over de
Kalmthoutse Heide. Dit ex. werd op 3 en 4 sept. nog waargenomen
op een weiland in Essen-Wildert. In sept. en okt. trokken er af en toe
enkele Ooievaars (Ciconia ciconia) door de regio.
De eerste Toendrarietganzen (Anser serrirostris) kwamen toe in de
regio op 5 okt., nadien werden geregeld pleisterende groepjes
waargenomen in de Maatjes. Een Kleine Rietgans (Anser
brachyrhynchus) werd waargenomen in de Maatjes op 10 oktober,
17 en 21 november. Deze soort is altijd een speciale gast in de regio.
Kolganzen (Anser albifrons) waren vanaf half oktober aanwezig in de
regio. In de Maatjes verbleven enkele honderden exemplaren.
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Vanaf sept. waren Smienten (Anas penopele) sporadisch te zien. De
soort werd enkel gezien bij het Stappersven, steeds in zeer kleine
aantallen. Vermoedelijk is de lage waterstand de oorzaak dat een
aantal eendensoorten veel minder te zien waren dan normaal.
Wintertalingen (Anas crecca) waren wel geregeld te zien in de regio.
De grootste aantallen werden gezien op het Stappersven en in de
Maatjes, in beiden gebieden werden groepen tot 100 exn geteld.
Pijlstaarten (Anas acuta) waren dit najaar zo goed als afwezig.
Brilduikers (Bucephala clangula) waren geregeld aanwezig in de
Kalmthoutse Heide. Het Stappersven was traditioneel weer de beste
plaats om deze soort te zien te krijgen.
De laatste Wespendief (Pernis apivorus) in de regio werd eind sept.
waargenomen. In september en oktober vlogen er enkele Rode
Wouwen (Milvus milvus) over de regio. In sept. en okt. werd er af en
toe een Zeearend (Haliaeetus albicilla) opgemerkt in de Kalmthoutse
Heide. Blauwe Kiekendieven (Circus cyaneus) waren vanaf sept.
soms te zien in de heidegebieden van de regio en in het
weilandencomplex De Maatjes/De Matjens/Wezelse Heide, maar
toch minder dan andere najaren. Vanaf eind sept. vlogen er af en toe
Smellekens (Falco columbarius) door de streek, vooral bij de
heidegebieden en in het weilandencomplex De Maatjes/Wezelse
Heide. De laatste Boomvalk (Falco subbuteo) vloog op 2 okt. rond in
de Kalmthoutse Heide. Slechtvalken (Falco peregrinus) waren de
hele periode bijna dagelijks aanwezig en werden op diverse plaatsen
waargenomen.
Groepjes Patrijzen (Perdix perdix) werden vrij geregeld gemeld in de
Maatjes en de Wezelse Heide. Van andere weilandgebieden kwamen
geen meldingen van deze soort.
Bijzonder was een Porseleinhoen (Porzana porzana) dat op 9 sept.
werd waargenomen bij de Drielingvennen in de Kalmthoutse Heide.
Tussen half sept. en half okt. waren er geregeld enkele
Bontbekplevieren (Charadrius hiaticula) aanwezig bij het
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Stappersven. Op 13 sept. en 4 okt. vloog er telkens een Zilverplevier
(Pluvialis apricaria) over de Kaltmthoutse Heide. Een Zwarte Ruiter
(Tringa erythropus) werd op 30 nov. opgemerkt bi het Stappersven.
Enkele Bonte Strandlopers (Calidris alpina) verbleven in sept. en okt.
op het Stappersven.
In de nacht van 28 okt. werd er een Oehoe (Bubo bubo) gehoord in
Heide – Kalmthout.
Opvallend was een Raaf (Corvus corax) die op 24 november over het
Pluisven bij de Verbindingsstraat vloog. Op 7 okt. was een Beflijster
(Tordus torquatus) aanwezig in de Maatjes. In oktober waren
verschillende Bladkoningen (Phylloscopus inornatus) aanwezig in de
regio. In het sportpark van Kalmthout werd gedurende meerdere
dagen een ex. gehoord en bij momenten was de vogel hier ook goed
te zien. Paapjes (Saxicola rubetra) trokken geregeld door de streek.
Het laatste ex. werd op 15 okt. waargenomen in de Kalmthoutse
Heide. Op 28 okt. waren kortstondig 13 Baardmannetjes (Panurus
biarmicus) aanwezig bij de Steertse Hei in de Kalmthoutse Heide.
Kruisbekken (Loxia curvirostra) werden geregeld waargenomen in de
heidegebieden van de regio; met soms wel groepen van enkele
tientallen exn.. Appelvinken (Coccothraustes coccothraustes) werden
vrij geregeld waargenomen. Gedurende de maand oktober vloog er
vrij geregeld een Geelgors (Emberiza citrinella) over de Kalmthoutse
Heide en een enkele keer werd hier een pleisterend ex.
waargenomen. Leuk was de ontdekking van een invallende
Dwerggors (Emberiza pusilla) op 28 okt. in de Kalmthoutse Heide.
Tot zover dit overzicht. Alle waarnemingen kan je terugvinden op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck

De Korhaan nr. 1 / januari 2020

Pagina 63

“De Korhaan” digitaal
“De Korhaan” wordt 4x per jaar verstuurd naar meer dan 800
gezinnen. Dat is een hele berg papier. En hoewel we werken met een
milieuvriendelijke drukker (o.a. chloorvrij 100% gerecycleerd papier),
willen wij graag onze ecologische voetafdruk nog meer verkleinen.
Daarom vragen we onze leden om te overwegen om het tijdschrift
niet langer op papier, maar digitaal te ontvangen. Je krijgt ons
tijdschrift dan als PDF-document (in kleur) per mail verstuurd.
Op die manier help je ook nog eens onze druk- en verzendingskosten
te beperken, zodat er meer middelen overblijven voor natuur in de
regio!
Overtuigd? Stuur dan een mailtje naar contact@noorderkempen.be.
Voor de leden die reeds de ‘Digitale De Korhaan’ ontvangen
verandert er niets.
Het bestuur
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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Ledenavond – 25 januari 2020

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

