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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 volgende nummer graag voor 1 juni 2020 bezorgen aan
contact@noorderkempen.be.

Afgezien van enkele korte winterprikjes beleefden we één van de
zachtste winters van de afgelopen jaren. Véél bewolking, véél regen
en zéér veel wind was ons deel. Van een ‘echte’ winter was dus geen
sprake … de Siberische beer bleef opgesloten in het verre oosten. Of
we het nu willen of niet … de klimaatverandering heeft al degelijk
merkbare gevolgen … ook in onze streken. Wat de toekomst brengt
weten we nog niet, maar dat we ons zullen moeten aanpassen is wel
duidelijk.
Ook planten en dieren ondervonden de gevolgen van het weer. In
tegenstelling tot vorig jaar werden in februari 2020 geen dagvlinders
opgemerkt … het was wel zacht, maar veel te vochtig en dan vlieg je
als vlinder niet. Op 9 februari was al wel een Egel actief … jammer
genoeg viel hij ten prooi aan een wagen. Op de 25ste van diezelfde
maand was er eentje actief op zoek naar voedsel in mijn tuin.
Blijkbaar hebben deze dieren een korte winterslaap achter de rug.
Hetzelfde gold voor de amfibieën die ook zeer vroeg op stap waren.
Zo blijkt dat door de extreem warme winter ook de ontwikkeling van
planten vijf weken voor loopt op het gemiddelde van 50 jaar geleden
en 2,5 week op het gemiddelde van de afgelopen 19 jaar. Hiermee is
de start van de lente gelijk aan die van 2008 en 2016 die de vroegste
ooit waren. Dit blijkt uit een analyse van bloeiwaarnemingen die op
Natuurkalender.nl zijn doorgegeven en welke we via de nieuwsbrief
van Nature today konden lezen.
Niets is blijkbaar nog zeker … we komen almaar meer voor
verrassingen te staan.
En van verrassingen gesproken.
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Het grote aantal deelnemers aan onze eerste Natuurpuntactiviteiten
van 2020 was een fijne verrassing. Zowel de Ledenavond, de
Winterwandeling op de Kalmthoutse Heide als de voordracht over
‘Libellen’ lokten heel wat natuurliefhebbers naar buiten. De opening
van de Uitkijktoren aan het Stappersven was, ondanks het
regenachtige weer, een schot in de roos … véél belangstelling.
Dat belooft voor het vervolg van het jaar.
In deze “De Korhaan” vind je trouwens een hele resem interessante
en boeiende activiteiten terug … en er zitten (zoals eerder al gemeld)
enkele nieuwe uitstappen bij. Zeker de moeite om eens op zoek te
gaan naar iets wat je interesse kan wegdragen.
Naast de lijst met activiteiten is dit tijdschrift rijk aan een hele rits
leuke bijdragen van leden en andere natuurliefhebbers. Naast de
vaste waarden, starten we een reeks waarin onze Flora centraal
staat. Een langdurige inventarisatie van onze streek leverde heel wat
leuke informatie op … en die willen we met onze lezers delen.
Dankzij de vrijwilligers binnen onze afdeling kunnen we onze leden
een fijn programma qua natuurbeleving aanbieden, zowel in de vrije
natuur (wandelingen en excursies) als in de luie zetel (ons tijdschrift).
En, mocht je ook zin hebben om vrijwilliger te worden in onze
afdeling? Neem dan contact op met één van de bestuursleden. De
gegevens vind je in dit tijdschrift.
Tot in het ‘veld’, zou ik zeggen!
Joris Pinseel
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11 april 2020

14u00

Zevenbergenbos
“Voorjaarsbloeiers”

Natuurwandeling

Einde
± 17u00

Parking van het kerkhof van Ranst,
Driepikkelhoeveweg

“Het Zevenbergenbos is een lappendeken van oude parkbossen,
elzenbroekbossen, populierenbossen, drogere beuken- en dennenbossen. Daarnaast wandel je langs bloemrijke weilanden en poelen
vol bijzonder leven. De voorjaarsflora van het Zevenbergenbos is 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 plaatselijke gids, dit interessante gebied.
We voorzien een wandeling van ongeveer drie 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

26 april 2020

8u00

Natuurwandeling

Einde
±13u00

Kalmthoutse Heide
“Vennenwandeling”
Parking Zuid, Verbindingsstraat,
Kalmthout

Vandaag staat een vijf uur durende ontdekkingstocht doorheen het
mooiste deel van de Kalmthoutse Heide gepland. De excursie brengt
ons langs bossen, vennen, stuifduinen, droge en vochtige
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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 kledij en schoeisel, 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 lentevogels”

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
Kalmthout-Nieuwmoer

-

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

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

Gids: Cel Van Hooydonk
- vanhooydonkcel@gmail.com
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3 mei 2020

6u30

Natuurwandeling

Einde
±8u30

Kalmthoutse Heide
“Ochtendgeluiden”

NEC "De Vroente", Putsesteenweg, 129
Kalmthout

-

‘s Morgensvroeg struinen door de Kalmthoutse Heide is genieten van
rust, de zang van de vogels en de opkomende zon. Zo vroeg in de
ochtend kan je misschien de zang van een ‘Zoetelief’ horen. Ook
andere heidevogels zijn vroeg uit de veren: Tjiftjaf, Fitis, Boompieper.
Meebrengen: aangepast schoeisel en kledij, verrekijker.
Graag op voorhand inschrijven … ten laatste op 1 mei 2020.
Gids: Jos Jacobs
- jos-jacobs@scarlet.be

14 mei 2020

19u00

Plantentocht

Einde
±21u00

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

Planten kan je overal vinden. Je hoeft geen natuurreservaten te
bezoeken om mooie en interessante soorten te ontdekken.
Vandaag gaan we op zoek in de omgeving van het voormalig station
en houtkade van Essen-Wildert.
Gids: Joris Pinseel
- 03/667 57 97
- joris.pinseel@fulladsl.be
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15 mei 2020

19u00

Natuurwandeling

Einde
±22u00

De Maatjes
“Moeraslandschapstocht”

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
Kalmthout-Nieuwmoer

-

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

16 mei 2020

6u00

Natuurwandeling

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.”
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’.
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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 per 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
12u30

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

Het voorjaar is een geschikt moment om de eerste voorjaarsbloemen
en -vlinders te bewonderen.
Laat je verrassen door de gids.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij, stevige wandelschoenen
of laarzen.
Info en gids: Leo Juffermans
- leo.juffermans@hotmail.com
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30 mei 2020

13u00

Natuurwandeling

Einde
16u00

Hobokense Polder
“Topnatuur langs de Schelde”
Parkeren aan het station van Hoboken
Schroeilaan

O.l.v. een plaatselijke natuurgids verkennen we dit unieke
natuurgebied van 170ha aan de rand van de grootstad.
De natuur kreeg hier vrij spel en er ontstond een prachtig waardevol
natuurgebied, met een grote verscheidenheid aan landschappen en
een enorme rijkdom aan planten, vogels, vlinders, paddenstoelen, …
Waar de Hobokense Polder zich vandaag uitstrekt, overspoelde het
Scheldewater in een ver verleden dagelijks de buitendijkse slikken.
Door inpoldering ontstond eeuwen geleden een kleinschalig polderlandschap met akkers en weiland dat in de 20ste eeuw verdween om
plaats te maken voor woningbouw, industrie en stort. Hoewel het de
bedoeling was om de hele polder in te palmen voor bebouwing en
KMO-zone kwam alleen Polderstad uit de steigers. In rest van het
gebied kreeg de natuur vrij spel.
En dat unieke gebied gaan we tijdens onze natuurtocht verkennen.
Milieuvriendelijke tip:
Je kan eventueel met de trein komen.
De stoptrein van 11.32 u. van Essen naar Puurs, houdt halt in HobokenPolder. Om terug te rijden kan je de trein van 16.32 u. nemen.

Meebrengen: telescoop/verrekijker, stevige schoenen of laarzen,
muggenmelk is een aanrader.
Maximum 25 deelnemers.
Inschrijven verplicht bij Hilde Balbaert, ten laatste op 25 mei 2020.
Info: Hilde Balbaert
- hilde.jan@telenet.be
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1 juni 2020

13u00

Natuurwandeling

Einde
17u30

De Groote Meer
“Hoe staat het met de
vernatting?”
Werkschuur Natuurmonumenten,
Abdijlaan 43a te Ossendrecht

Aan het eind van de winter 2017-2018 was er vanuit het
Stappersven, via De Nol 350.000 m³ water naar de Groote Meer
gepompt. Heel veel water, maar er kon nog meer bij.
Helaas volgde een zeer droge zomer en een dito winter 2018-2019.
Slechts 35.000 m³ viel de Groote Meer ten deel. Ruim onvoldoende
om het meer te vullen.
Tijdens deze indrukwekkende wandeling gaan we zien wat de
voorbije winter gebracht heeft. Flora en fauna hebben belang bij de
natuurontwikkeling. We zullen zien wat er van terecht komt.
Let op … nieuwe vertrekplaats!
Op de nieuwe vertrekplaats is ruim voldoende parkeergelegenheid
en we vermijden daarmee de moeilijk berijdbare zandwegen.
Als we van hieruit vertrekken hebben we eveneens een mooie
gelegenheid om ook de Kleine Meer uitdrukkelijker in de wandeling
op te nemen. En mogelijk ook het Ranonkelven.

©Korhaan
Fred Severin
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Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en laarzen bij
regenweer. Muggenmelk kan nuttig zijn.
Deelname: €5 t.v.v. van 3de Wereldproject van de Familie Cogels.
Op voorhand inschrijven is verplicht! Slechts 30 deelnemers!
Gids: Fred Severin
- fred.severin@gmail.com
- 0031/27 54 17 11

5 juni 2020

21u00

Natuurwandeling

Einde
23u30

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

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

© Patrick Cassiers – Rugstreeppad – 14 juni 2019 – Kalmthoutse Heide
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14 juni 2020

10u00

Natuurwandeling

Einde
12u30

Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”
Parkeren aan de bank van Rose Gronon
Schaapsbaan, Essen-Wildert

Het voorjaar is een geschikt moment om de voorjaarsbloemen en vlinders te bewonderen.
Tijdens deze wandeling schenken we ook speciale aandacht aan de
vissen in de Kleine Aa. Er worden enkele fuiken geplaatst t.h.v. Rose
Grononpad en het Vondertpad.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij, stevige wandelschoenen
of laarzen.
Info en gids: Leo Juffermans
- leo.juffermans@hotmail.com
vissen determineren
- Kristof Vlietinck

18 juni 2020

19u00

Plantentocht

Einde
±21u00

Natuur in de buurt
“Groen in grijs”
Parking Station Kalmthout

Planten kan je overal vinden. Je hoeft geen natuurreservaten te
bezoeken om mooie en interessante soorten te ontdekken.
Vandaag gaan we op zoek in de buurt van het station van Kalmthout.
Gids: Joris Pinseel
- 03/667 57 97
- joris.pinseel@fulladsl.be
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4 juli 2020

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Boterbergen
“Beheerwerken - maaien”
Samenkomst aan Boswachtershuisje
Kalmthout

Op deze beheerdag nemen het beheerteam en andere
natuurliefhebbers enkele stukjes van het gebied onder handen.
Vandaag … maaien en afvoeren pijpenstrootje in de Nol. Aanleggen
van slangenhopen met plagsel.
Info: Luc Jordaens
- luc.jordaens@belgacom.net

© Patrick Cassiers – Rabbatten aan het Stappersven – 8 maart 2020 – Kalmthoutse Heide
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Spijker 29 - 2910 Essen
+32 3 667 57 65
echo@primaprint.be
www.primaprint.be
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Paddenstoelencursus voor gevorderden
Wie de cursus 'paddenstoelen voor gevorderden' wil volgen, hoeft
(nog) geen specialist te zijn! Deze cursus borduurt verder op het elan
van de beginnerscursus. De nadruk ligt op de excursies die erop
gericht zijn deelnemers méér ervaring met (het herkennen van)
paddenstoelen te geven.
De cursus bestaat uit drie praktijklessen in open lucht. De lessen
gaan door onder leiding van Wim Verachtert van Natuurpunt.CVN.
Ook dit jaar bezoeken we een aantal interessante locaties. Bedoeling
is dat we op zoek gaan naar verschillende soorten. De soorten die we
al goed kunnen herkennen, worden genoteerd. Onbekende of
moeilijke soorten worden uitgesleuteld a.d.h.v. de determinatiesleutel van Hans Vermeulen.
26 september 2020
17 oktober 2020
24 oktober 2020

14u00 17u00
14u00 17u00
9u00 17u00

Gemeentebossen Kalmthout
* De Vroente, Putsesteenweg
Horendonkse Bossen & Benegobos
* Raaiberg (Marantvijver)
Parking Wildertse Duintjes
* Viaduct Essen-Wildert

Inschrijven via onderstaande url-link:
https://www.natuurpunt.be/agenda/vervolgcursus-paddenstoelende-praktijk-41337
Ieder deelnemer moet zich eerst inschrijven via de website.
Dan krijgt je een automatische mail met de betaalgegevens.
Meer info over deze cursus:
Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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Geruisloos sloop de reiger,
Poot voor poot,
Als een echte krijger,
Langs de rand van de sloot,
Niet voor een leuk pleziertje,
Maar om het vervelende geknaag,
Van een helemaal lege maag,
Is hij op zoek naar een klein diertje,
Maakt hem totaal niet uit wat het is,
Een malse kikker of een blinkende vis,
Het enigste wat hij zou willen,
Dat de prooi zijn honger zou stillen!
Stefan

© Glenn Vermeersch – Blauwe reiger met prooi – 19 december 2011
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Zintuigen
Ik zit met een overgelukkige merel. Ik noem hem Pallieter. Pallieter is
- zoals de meeste merels - levenslustig en bezitterig. Je kunt hem
gerust een beetje vrolijk gestoord noemen. Hij is helemaal verliefd
geworden op een dennenappel gedrenkt in vet en zaadjes, die ik
kocht bij de Boerenbond. De dennenappel hing hoog aan een tak van
de naakte parasolplataan, en was aldus voor hem quasi
onbereikbaar. Een hele winter zag ik Pallieter steeds weer opvliegen
naar zijn object van affectie, om er dan met een vluchtig kus terug
afscheid van te nemen. De enige momenten van gelukzaligheid voor
hem waren als er meesjes aan het lustappeltje pikten en op die
manier Pallieter voorzagen van wat fel gesmaakte kruimels. Ik kon
het niet meer aanzien! Zoveel energieverlies voor zo weinig! Het
herinnerde me aan mijn eigen romantische verleden.
Enkele dagen geleden heb ik de dennenappel losgemaakt en bond ik
het touwtje aan mijn voedertafel. Pallieter is sinds die dag niet meer
weg te slaan van de voederplank en kan nu zonder enige hindernis
zijn liefde betuigen aan zijn appeltje van Eden. En dat doet hij
overvloedig!
De nestkastjes worden druk gecontroleerd. Bij het schoonmaken ongeveer een maand geleden - ontdekte ik dat àlle kastjes waarin ik
een bedje van mos had gespreid, bewoond waren geweest. Deze
procedure is dus voor herhaling vatbaar. Ofwel: Bij mij in het tuinbos
zijn er gemeubelde woningen vacant! Straks komen de zomergasten
terug uit het zuiden. Zou de bonte vliegenvanger zijn nestkast terug
komen opzoeken? Ik hield het nest intact en plukte er enkel wat vuil
uit. Op deze manier hoop ik dat het koolmeesje het niet gaat
inpalmen. Andere jaren is dit in ieder geval gelukt! Het is altijd
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uitkijken naar de terugkeer van die dappere reizigers… de tocht van
en naar Afrika is vol gevaren.
Het was vandaag een verrukkelijke lentedag. Het eerste
citroenvlindertje deed zich tegoed aan de bloemen van een
vroegbloeiende azaleastruik. Na een zachte winter komt de natuur
weer stilaan op gang en dat is altijd een fascinerende bedoening. Ik
hoorde enkele weken geleden een interessant verhaal over de
wereldberoemde Sir Peter Smithers die een prachtige tuin had in
Vico Morcote aan het Luganomeer, aangelegd op de helling van oude
wijngaarden. Sir Peter was een uiterst elegante man die talloze
mensen inspireerde. Hij was onder meer ook de inspiratie voor de
figuur van James Bond, gecreëerd door Ian Fleming! Zijn bevindingen
en tips over tuinieren zijn even eenvoudig als uniek. Zo schrijft hij dat
de geur in een tuin mag beschouwd worden als de ‘vijfde dimensie’.
‘Fragrant and aromatic plants have preferential admission to add a
fifth dimension to the garden: the fourth, of course, is time/motion.’
Wonderlijk is dat planten een mechanisme bezitten om hun geur vrij
te geven als de temperatuur ook goed zit voor de groep bestuivende
insecten waar zij (de planten) afhankelijk van zijn. Voor de elegante
winterbloeiende Hamamelis is dat het sobere fruitvliegje Drosophila
melanogaster. Het fruitvliegje heeft een temperatuur van acht
graden nodig om actief te worden. En het is door die unieke
samenwerking dat we al zo vroeg kunnen genieten van de
weelderige bloemen en de unieke geur van de toverhazelaar. Bij de
azalea lag de temperatuur vandaag hoog genoeg om het vlindertje te
lokken. En dat samenzijn mogen observeren gaf me een verrukkelijk
lentegevoel.
We kunnen heel wat leren van die natuurlijke wereld vol
gedragspatronen die gedurende miljoenen jaren op elkaar zijn
afgestemd. We ervaren zo weinig als mens. En als slechthorende
mens wordt je wereld nog een stuk kleiner! Toen ik deze winter een
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nieuw hoorapparaat aanschafte, stond ik er van versteld hoe groter
mijn zintuiglijke leefwereld werd met dit kleine stukje wondere
techniek. Zonder toestel is mijn wereld héél stil. Maar met de
evoluerende nieuwe technieken hoor ik steeds hogere frequenties
op meer kanalen. Zou ik deze lente kunnen genieten van het gezang
van het goudhaantje?
Mijn wereld wordt plots véél ruimer, veel rijker. Een stoel en een
zonnige dag, meer heb ik niet nodig om te genieten van alles wat me
omringt. Laat de lente maar komen!
Carine Schelkens

© Glenn Vermeersch – Merel – 21 juli 2007
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Registratie collectie opgezette vogels
Natuurpuntmuseum
Zoals bij velen bekend zal zijn heeft Natuurpunt een museum in
Turnhout. Dit museum is onderdeel van het vormingscentrum van
Natuurpunt.CVN. Het herbergt onder andere een unieke verzameling
opgezette vogels. Deze collectie wordt voor educatieve doeleinden
gebruikt en telt ongeveer 1000 vogels. Het betreft niet alleen soorten
die in België voorkomen, maar ook elders in Europa. Omdat een
goede registratie vooralsnog ontbrak werd “Erfgoed Noorderkempen” (de organisatie waar ik als vrijwilliger actief ben) verzocht
om de collectie eens goed in kaart te gaan brengen. Een mooie
opdracht, zeker ook voor mij persoonlijk. Het voorbije voorjaar heb ik
namelijk de vogelcursus van onze afdeling gevolgd en dit klusje is een
mooie gelegenheid om de bijgebleven kennis eens goed te testen. En
aangezien vogelgeluiden herkennen nu niet bepaald mijn sterkste
kant was, is het prettig dat deze exemplaren lekker stil zijn.
Het werk wordt
gedaan door een
team
van
vrijwilligers, samen
met
twee
vogelkenners.
Na de depotrekken te
hebben genummerd
worden de vogels
één voor één uit de
rekken gehaald.
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Uiteraard met de nodige voorzichtigheid, de dunne pootjes van
sommige soorten zien er erg fragiel uit. Tijdens het proces van het
opzetten zijn chemische stoffen gebruikt en daarom worden ter
bescherming handschoenen gedragen.

De vogels worden voorzien van een registratielabeltje en aan alle
zijden gefotografeerd. Vervolgens worden gegevens genoteerd in de
digitale
registratie
zoals
soortnaam
(Nederlandse
en
wetenschappelijke benaming), afmetingen, standplaats in het depot
en eventuele bijzonderheden. Daarna worden ze terug op hun plaats
gezet in de rekken.
Het werk is vrij eenvoudig, maar zeker niet saai. En ik voel me als
natuurliefhebber bevoorrecht dat ik een bijdrage kan leveren aan
deze leuke opdracht.
Peter Kools
Foto’s: Peter Kools
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De vogelcursus 2019
Ja, ja, ik weet het; de titel dekt verschillende ladingen: A dirty mind is
a joy for ever. Maar ik geloofde in de goede zeden van Natuurpunt
en had mij toch maar ingeschreven. Bij de eerste les was er niemand
die na tien minuten teleurgesteld de zaal verliet: iedereen was hier
om iets bij te leren over onze gevleugelde vrienden.
De afspraak was in “Hof ter Weyden”. Ik was er nog nooit geweest,
maar het bleek een oude langgevelhoeve mét een grote schuur te
zijn, vlak bij de gekende Bakkersmolen in Wildert. Een mooie locatie,
geknipt voor Natuurpunt en voor de cursus. Niet de normale
klasopstelling, maar ronde tafels in een feestzaal. Vele nieuwe
gezichten met hier en daar een oude bekende. Aan enkele tafels
zitten duidelijk mensen die elkaar al lang kennen, de gesprekken zijn
er druk en geanimeerd. Bij ons is het wat stiller, meer aftastend,
maar dat veranderde in de volgende lessen. Zoals overal neemt
iedereen bij elke les terug dezelfde plaats in, met enkele vrijbuiters
die het overal eens uitproberen, een goede mix.
Joris begint met te vertellen dat vogels helemaal zijn specialiteit niet
zijn; maar dat hij zijn best zal doen. Een serieuze tegenvaller. Maar
van zijn zogezegd gebrek aan kennis heeft nooit iemand iets
gemerkt. De les begint met een voorstelling van wat ons te wachten
staat: 6 theorielessen en 6 excursies; de laatste excursie in putje
winter met de bus naar Zeeland om vooral eenden en ganzen te
spotten. De andere uitstappen zijn meer in de buurt: de Maatjes, het
Hopmeer of de Wildertse Duintjes. Soms is het vroeg opstaan, voor
dag en dauw aan het Stappersven; soms is het laat, na
zonsondergang op zoek naar de geheimzinnige nachtzwaluw met zijn
specifieke roep in de Kalmthoutse Heide.
Aan literatuur over vogels is er geen gebrek, we krijgen een lexicon
aan goede en betaalbare boeken, zowel determinatiegidsen als
naslagwerken. Wie zich later wil specialiseren, kan een ganse kast
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vullen; bij de keuze van de kast, moet je dan niet tussen de kleine
kasten kiezen. Naast boeken zijn er ook Websites, apps, Cd-roms met
vogelgeluiden, enz. Ik krijg al snel de indruk dat deze lessenreeks
overbodig is: thuis vanachter je computer word je met een minimum
aan inspanning en in korte tijd een echte vogelkenner.
Jeugdige overmoed.
Tussendoor vermeldt Joris dat er iets bestaat als vogeltopografie, elk
stukje van het lichaam van een vogel heeft een naam. Maar we staan
er niet te lang bij stil: we zullen het wel leren als de cursus vordert.
Op school was dat vroeger anders, daar begon je met de saaie
dingen, zodat de essentie van de leerstof en de goesting voor het vak
voorgoed verloren ging. Ook de geluiden zijn belangrijk: je hoort
meer vogels dan dat je er ziet. Maar moeilijk!!! Er zijn niet alleen veel
soorten vogels, maar ze hebben soms ook een gelijkaardige zang.
Bovendien kan één vogels soms meer dan 50 verschillende
zangpatronen hebben, naargelang het jaargetijde of het tijdstip van
de dag. Een verschillende roep als hij nauwgezet zijn territorium
afbakent, verleidelijk de vrouwtjes tracht te lokken, stoer een rivaal
wil afschrikken of hongerig bedelt bij zijn ouders. Eigenlijk had ik het
kunnen raden, ook mensen hebben meer dan één roep, we
communiceren ermee.
Nog vlug bekijken waarop je moet letten als je een verrekijker of een
telescoop koopt en we overlopen nog enkele interessante
vogelgebieden in de buurt en dan steken we van wal: Koffietijd. Het
drinkvermogen van de leerlingen werd duidelijk onderschat, er is
geen tweede kop koffie voor iedereen. Het rijk is aan de rappen.
Maar dit wordt rechtgezet in de volgende lessen. Koekjes zijn er
genoeg, ik kan tevreden zijn.
Na de koffie begint het echte werk: eerst de futen, vervolgens de
reigers en we eindigen de dag bij de ganzen en de eenden. Het is
attent van Joris dat hij met enkele overzichtelijke groepen begint,
maar dan blijkt dat hij gewoon de ANWB-vogelgids volgt. Hij vertelt
erbij dat alle vogels wereldwijd steeds in dezelfde volgorde in de
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boeken staan, een volgorde die Alexander Wetmoore in 1930
vastlegde. Hij baseerde zich hierbij op de onderlinge verwantschap,
de taxonomie. Het duurde tot het eind van vorige eeuw, toen DNAonderzoek betaalbaar werd en zijn kinderschoenen ontgroeid was,
voordat er andere inzichten kwamen en enkele veranderingen zich
opdrongen. In Koninklijke families zijn dergelijke onderzoeken
helemaal nog niet aan de orde. Maar hoed af voor de vakkennis van
de toenmalige natuuronderzoekers die de bal meestal niet ver
missloegen.
Bij de vierde les komen we aan bij de zangvogels, de grootste en
moeilijkste groep. Snel blijkt dat men het woord zang niet altijd al te
letterlijk hoeft te nemen. Ik zou voor een kraai een andere
familienaam bedenken. Er worden meer en meer vogelgeluiden
afgespeeld. Ik neem me voor een afspraak te maken bij de oorarts,
maar ook mijn tafelgenoten slaan de bal serieus mis bij een kleine
quiz over vogelgeluiden uit de vorige les.
Het ligt niet aan mijn oren, hoewel.
Tussen de theorielessen in waren er ook de eerste excursies. Hier
wordt de theorie getoetst aan de praktijk. Eerste conclusie: wie
vogelkijker wil worden vanachter zijn bureau, moet zijn bureau
meenemen op alle wandelingen, vooral in het bos een bewerkelijke
zaak. Buiten blijkt ook andere kennis nuttig. Pinguïns komen niet
voor in het Stappersven, en een zwaluw zie je niet als het sneeuwt;
dat was mij voor de cursus al duidelijk, maar sommige vogels leven in
naaldbossen, andere op open vlakten. Sommige zijn hier in de zomer,
andere in de winter, nog andere enkel op doorreis. Kennis hiervan
helpt bij het determineren van of het zoeken naar vogels. Maar wat
mij het meest verwondert is hoe de echte kenners in een oogopslag
een vogel determineren, lang voordat er ook maar één kenmerk
zichtbaar is. Het is zoals ik in de luchthaven mijn vrouw van in de
verte herken: haar lichaamshouding en manier van bewegen zijn
hiervoor veel belangrijker dan de kleur van haar haar. Oefening baart
kunst, enkel veel buiten zijn levert een grote kennis.
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En dan eindelijk, midden december, de langverwachte uitstap naar
de Nederlandse Polders om eenden en ganzen te spotten. Die zijn nu
in hun prachtkleed, veel mooier en gemakkelijker te herkennen dan
in de zomer. Naast de leden van de cursus gaan er nog enkele
gerenommeerde vogelkijkers mee. Zij stellen niet alleen hun kennis
ter beschikking, maar ook hun telescopen kunnen door de ganse
groep gebruikt worden. De meesten maken hier dankbaar gebruik
van. Het is nog donker als we op de bus stappen, en we vertrekken
over de Oesterdam. De bikini’s van deze zomer zijn verdwenen, ik
bedoel: geen zonnebaders meer, het is te koud. De plassen net
voorbij het sluisje zijn altijd een trekpleister voor eenden en
waadvogels, vandaag is dat niet anders. Wat vandaag wel anders is,
dat men mij vertelt wat er allemaal te zien is. Wat ik eerst voor een
troep zwarte eenden hield, zijn gewoon wilde eenden in tegenlicht.
Gelukkig heeft niemand mijn vergissing gehoord, en ik zwijg als een
graf.

© Marc Vogels

We rijden naar de kijkwand van “Het Stinkgat”, en rond de middag
zijn we aan het “5e caisson”, een mooi restaurant. Iedereen heeft
honger, maar het is vooral een spurt naar de toiletten – koude is
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vochtafdrijvend. Warme soep maakt komaf met de honger, een glas
wijn brengt de gesprekken op gang. Maar de dag is kort, en er is nog
veel te zien; de regen roept. Ook tijdens het rijden gaat het
vogelkijken gewoon verder: reigers, lepelaars, aalscholvers, hele
vluchten ganzen van verschillende soorten, zelfs een kraanvogel mag
niet ontbreken. Maar de beste waarnemingen doe je van buiten de
bus. Als we even later terug uitstappen begint het lichtjes te
regenen. Samen met wind is dat geen aangename combinatie, maar
echt nat worden we niet. En om het goed te maken krijgen we
gedurende vijf minuten een mooie dubbele regenboog, helemaal
rond van links naar rechts. Zo zag ik hem nog niet dikwijls.
Om af te sluiten rijden we nog langs de Grevelingendam. Hier zien
we wel een zwarte zee-eend, maar ook drieteenstrandlopers,
kanoetstrandlopers, steenlopers en kuifduikers doen hun
opwachting. De paarse strandloper zit open en bloot, vlakbij, maar
zijn camouflage is goed, en we zien hem slechts als hij beweegt. En
net voor de chauffeur zijn bus draait om terug te keren, steekt een
zeehond zijn kop boven water. Dan terug naar huis, maar eerst nog
een laatste drankje natuurlijk. Het was een mooie dag, met een
oogst van 73 verschillende soorten, de zeehond niet meegerekend.
Hiermee wordt de vogelcursus definitief afgesloten. Hij legde de
basis voor het kennen en herkennen van vogels.
Oefenen moeten we zelf doen, luisteren en kijken, veeeel kijken.
Marc
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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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Judasoren en misverstanden
Nee, het gaat hier niet over de hoorattributen van de betroffen
persoon, het gaat hier over zwammen. En nee, met zwammen is hier
niet het werkwoord bedoeld maar wel het meervoud van een
zelfstandig naamwoord. En nog eens nee, zwammen zien er niet
enkel uit als stelen met hoeden die in de herfst na een regenbui als
paddenstoelen uit de grond schieten en waar kaboutertjes plachten
op te klimmen, of als zwermen bankjes waar elfjes op verzamelen of
als geurige knolletjes die ge best door een varken laat opsporen. Zo
zijn er bijvoorbeeld trilzwammen waaronder Judasoren. Ge hebt ze
ongetwijfeld al gezien, want ze komen het hele jaar voor en niet
enkel in pakjes soep maar in openlucht. Alleen hebt ge er misschien
niet op gelet.
Ik help even:
Ze zitten met de rug tegen dode of toch doodgaande staande of
liggende dikke takken en stammetjes. Ze zijn tot een decimeter
groot. De kleur is zacht oker- tot donkerbruin en wanneer droog en
verschrompeld soms bijna zwart. De vorm is die van een oor, niet het
spitse oor van een eekhoorn of het oplettende oor van een ree maar
eerder het soepele flapoor van een lullige poedel, en zoals het hoort
een oor met lellen en kronkels aan de binnenkant. De kant naar het
hout toe is fluwelig of afgewassen kaal, effen of soms met
uitgesproken aders; de andere kant is glad stijve-geleiachtig.
Wat Judas ermee te maken heeft is gissen. Misschien bestond er in
zijn tijd bij de mens nog voldoende eerlijke schaamte om zijn oren te
laten hangen. Of hebben we het van de wetenschappers? Want daar
noemen ze de zwam Auricularia auricula-judae. Auriculus is Latijn
voor ´oortje´ en judae staat voor ´van joden´ of ´van (vroeger)
Palestina´. Auricularia is dan oortjesachtig. Een en al oor.
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Ik had het goede voornemen voor u en voor mezelf de ware
oorsprong van de naam op te zoeken maar liep op internet al snel
verloren in een groot aantal verhalen. Het uitgebreidste (van Els
Baars die ‘Natuurverhalen’ schreef) vat ik voor u samen. Toen Judas,
na Jezus voor dertig zilverlingen aan de hogepriesters verkocht te
hebben, spijt kreeg probeerde hij zich te verhangen aan de takken
van een wilg. Hij sprong. De soepele takken van de wilg echter bogen
door onder het gewicht en Judas kwam met beide voeten op de vaste
bodem terecht. Sindsdien is die wilg een treurwilg. Slimmer geworden
probeerde Judas het met een boom met stijve takken, een vlier.
Tweede mislukking: De vliertak knapte af, maar een oor van Judas
bleef aan de ruwe schors hangen. Derde poging met een boom met
stijve maar dan sterkere takken, een es. Een gelukte poging ditmaal,
zij het dat hier zijn tweede oor bleef hangen.
Aan de ware toedracht ben ik nog niet toegekomen maar noteer dat
iedereen het er mee eens is: zoek Judasoren vooral op vlier. Gerrit
Jansen uit Gelderland bevestigt dit en voegt toe dat er ook
meldingen zijn op beuk, es, esdoorn, kardinaalsmuts, meidoorn,
plataan en notenhout. Zelf stel ik vast dat alleen al op minder dan
één hectare Horendonk Judasoren reeds 25 jaar lang overvloedig op
vlier tieren. Soms verschijnen ze, zij het minder uitbundig, op eik,
esdoorn, esp, kruipwilg, vogelkers en, in januari van dit jaar voor het
eerst, op een dode omgewaaide appelaar.
Blijf niet op uw honger zitten. In mijn notities zie ik dat ik in 1999
voor het eerst Judasoren bereidde: gekookt in melk volgens ik weet
niet meer wiens recept. Ik noteerde toen ´de melk verkaasde en de
judasoren zijn knabbelbaar als spaghetti, en smaken naar even
weinig´. Sindsdien verleidde de overvloed me nu en dan in reepjes
gesneden Judasoren in boter of olie te bakken en er met een snuifje
zout of peper wat van te maken. Ik heb het denk ik al eens eerder
gezegd: hou een deksel bij de hand en op de pan want het zijn rekels
met een taaie huid; wanneer de interne stoomdruk hen te veel
wordt knetteren en ontploffen ze als spijkerbommen. Op internet
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wemelt het van succesvollere recepten en geneeskundige
eigenschappen. Van gedroogd en tot poeder geraspt in bouillons tot
in reepjes gesneden in tjaptjoi en stoofvleesschotels, van
gorgeldrankjes tegen een zere keel tot getrokken in wijn tegen
ontstekingen. Dat laatste reeds vijfhonderd jaar geleden. In China
kweekt men naar verluidt, nauw verwante boomoren overigens
reeds vijftienhonderd jaar massaal.
Een laatste misverstandje opruimen om het af te leren. Nee, het is
niet ongepast om het over Judasoren te hebben in een aprilnummer.
Je hoeft niet te wachten tot het paddenstoelenseizoen de herfst. Je
kan al meteen uitkijken: Judasoren zijn er het hele jaar door. Zelf heb
ik er geen notities van in april, juni en juli. Maar dat komt allicht
doordat er dan zoveel nieuws te beleven valt dat ik er in die
maanden niet op gelet heb. Ik neem me voor dit jaar de ontbrekende
maanden aan te vullen. Als het er niet van komt is dat omdat 2020
weer zo´n interessant natuurjaar wordt.
Koen Verschoore

© Sarah Pinseel – 1 mei 2018 – Judasoor op Beuk
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Zelfmoord op commando
Van parasieten heb je vast al gehoord. Ze leven op kosten van hun
gastheer of gastvrouw en staan dan ook bekend als te vermijden.
Maar wist je dat sommige parasieten zelfs de besturing van hun
gastheer overnemen? Zo is er de zeldzame snaarworm die als larve
in een sprinkhaan of krekel leeft. Kronkelend in zijn lichaamssappen
voedt hij zich via zijn huid met, jawel, de gastheer. Maar voor de
voorplanting moet hij het water in op zoek naar soortgenoten. Laat
sprinkhanen en krekels nu net niet dol zijn op water. Geen punt, de
snaarworm hackt het brein van de sprinkhaan en zorgt zo dat de
sprinkhaan een liefde voor water ontwikkelt, zo groot dat hij er naar
op zoek gaat en erin springt. De sprinkhaan krijgt er geen zwemles bij
cadeau en verdrinkt terwijl de snaarworm zich een weg baant naar
buiten en het ruime sop kiest. Na een korte romance legt de
snaarworm zijn eitjes en begint alles van voor af aan. Uit de eitjes
komen kleine larfjes, net appetijtelijk genoeg voor ééndagsvliegen en
muggen om ze op te eten. De eerste de beste sprinkhaan die zo’n
besmette vlieg of mug verorbert heeft prijs en zal vroeg of laat
zichzelf verdrinken, zij het niet geheel vrijwillig.
Pure horror of science fiction maar niet zo ver van ons bed als we wel
zouden willen. Wereldwijd zijn naar schatting de helft van alle
mensen besmet met toxoplasmose, een parasiet die zich voorplant in
de darmen van katten en die, nu komt het, het brein van muizen en
ratten zo beïnvloedt dat ze gaan houden van kattengeur en
roekeloos gedrag gaan vertonen. Wereldwijd lopen verschillende
onderzoeken naar hoe deze besmetting mogelijk ook ons brein
beïnvloedt. Brrrrr.
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Bellegarde en Diois
Op de foto’s, genomen in La Charce, France op 27 september 2018
aan de oever van de Diois, zien we hoe een vrouwtje zadelsprinkhaan
zich naar water begeeft en de snaarworm zich een weg naar buiten
baant uit de sprinkhaan. De sprinkhaan springt in het water en
verdrinkt. Zelfs een poging om hem uit het water te halen, redt hem
niet. Hij blijft het water ingaan. De vrouwtjes zadelsprinkhaan is te
herkennen aan het zadelvormige nekschild, het gestreepte achterlijf
en de omhoog gestoken legboor achteraan. De snaarworm die eruit
komt is meer dan 15cm lang, de sprinkhaan zelf meet 3,5cm.

© Liesbeth Baeteman – 27 september 2018 – Bellegarde en Diois

Liesbeth Baeteman
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Voedselverspilling
De mooiste vogeltjes die je in de winter op mijn voederplank kunt
vinden zijn de boomklevers. Maar het blijft me storen dat ze heel
kwistig omgaan met de zonnebloempitten uit mijn voedersilo. Ze
pikken er een tiental uit, laten er negen op de grond vallen en vliegen
met 1 pitje weg. Wat een voedselverspilling en het kost me ook een
aardige duit. Waarom ze dat doen kan ik op internet niet vinden;
maar dat andere soorten zoals vinkachtigen, die liever op de grond
eten zoeken, er voordeel uithalen is wel een feit.
Er zijn nog voorbeelden van zo’n verbanden en ecologische relaties
met andere soorten. Deze verbanden noemt men “commensalen” of
mee-eters. Zo zouden papegaaien ook heel morsig omgaan met hun
voedsel, voornamelijk zaden en fruit. Een ruim assortiment van
soorten zouden hiervan profiteren, van mieren over muizen tot
grotere herbivoren. Van roodborstjes wordt trouwens beweerd dat
ze wilde zwijnen volgen om wormen mee te pikken door hun
gewroet in de bosbodem. Als je volgende lente je tuin begint op te
kuisen en bezoek krijgt van een roodborst, mag je jezelf eens een
varken voelen. IJsvogels zouden dan weer graag samenleven met
otters. Otters zouden visjes of stukjes vis achterlaten en daar zouden
ijsvogels van profiteren.
Ook jijzelf kan een ecologische relatie aangaan als je wilt. Laat gerust
wat eten en kruimels achter in de keuken. Gegarandeerd dat je
binnen de kortste keren leuke en schattige muisjes hebt in je
keukenkasten en zo meehelpt om de biodiversiteit op te krikken in je
huis. Het is maar een tip !
Igor Vandamme
Gebaseerd op een artikel van Hans Van Dijck uit Natuurpunt.focus (2019)
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Dood hout: voor meer biodiversiteit in je tuin
Een gezond ecosysteem bestaat niet alleen uit levend, maar ook uit dood
materiaal. In natuurgebieden zie je bijvoorbeeld steeds vaker dat
omgewaaide bomen mogen blijven liggen. Ze brengen heel wat nieuw leven
met zich mee. Ook in je tuin is dood hout heel nuttig.

Leven na de dood
In de achtertuin van tuinierster Iris Veltman ligt een flinke boomstam
bij de vijver. Hoewel, zo flink is hij niet meer. Want bij de kleinste
aanraking brokkelt hij verder af. 'Het begon met enkele sporen van
kleine diertjes. Vervolgens lagen er regelmatig hoopjes houtprut
omheen. Het duurde even voor ik in de gaten had dat dit het werk
was van een specht, die daar op kleine diertjes jaagde. Ondertussen
zie ik op het hout ook pissebedden, duizendpoten, oorwurmen en
vooral heel veel kevers. Zelfs kikkers zijn van de partij.'
Habitat en voedsel
Dood hout in de tuin verhoogt de kansen voor leven. Naast de
organismen die direct op het dode hout afkomen om ervan te eten,
zijn er nog veel meer die zich erin verstoppen of er hun nest in
maken. Een aantal soorten wilde bijen en wespen bijvoorbeeld
maken graag gebruik van oude kevergaten in droger hout om er
nesten van te maken.
De belangrijkste groep die profiteert van dood hout zijn kevers. Veel
soorten graven en knagen zich een weg door de bast, waardoor de
schimmels nog dieper in het hout kunnen doordringen en het verder
kunnen verzwakken. Nog een belangrijke groep zijn mossen, waarvan
er vele afhankelijk zijn van dood hout.
Sneeuwbaleffect
Het meest nuttige en merkbare effect voor de tuin is dat de soorten
die leven in en van het hout weer voedsel zijn voor anderen.
Roofinsecten, spinnen, amfibieën, zoogdieren en vogels zijn allemaal
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dieren die er maar al te graag gebruik van maken. En die worden zelf
vaak ook weer gegeten. Dood hout vormt dus een enorme bron van
voedsel.
Afhankelijk van de vorm waarin het hout voorkomt, kunnen die
soorten er ook in nestelen. Zo zijn takkenwalletjes en -hopen perfect
voor egels of vogels zoals roodborstjes en winterkoninkjes. In
hogere, staande stammen nestelen boomkruipers, boomklevers en
mezen.
Doe het zelf
Dood hout kan een prachtig element zijn in je tuin, bijvoorbeeld als
achtergrond waardoor het groen nog beter uitkomt, of juist als
middelpunt van de aandacht. Enkele ideeën:

Een erfafscheiding van stammen

Een liggende of staande boomstronk als achtergrond

Een takkenril

Een doe-het-zelf hut voor kinderen

Takkenhoopjes of bodembedekking met snoeihout
Meer info:
-

https://www.velt.nu/nieuws/dood-hout-voor-meer-biodiversiteitje-tuin?utm_source=Velt+Nieuws&utm_campaign=103c43d553EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_20_01_22&utm_medium=email&ut
m_term=0_625a152ba2-103c43d553-323304881

Eigen ervaring
Wat Iris Veltman beschrijft in bovenstaande bijdrage heb ikzelf in
mijn eigen tuin ervaren. Dode elzen mochten, rechtopstaand, hun
laatste jaren slijten. Na ongeveer tien jaar viel onlangs de laatste
stronk bij een hevige windstoot omver, volledig hol en vol met
uitgehakte gaten van de Grote bonte specht. Deze boomstam mag
nu verder vergaan op de bodem van mijn vogelbosje.
Dode takken en twijgen blijven eveneens liggen. Houtrillen worden
jaarlijks opgebouwd of aangevuld met snoeihout van wilgen, elzen,
eik, ….
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Naast muizen, kevers, pissebedden, duizend- en miljoenpoten vinden
allerlei schimmels en paddenstoelen hier dan ook een geschikte
groeiplaats. Elk jaar verschijnen Gewone zwavelkopjes,
Geweizwammetjes, Meniezwammetjes, …
Joris Pinseel

De paardenbloem
Onkruid is meer dan slechts een ‘nutteloos’ of ‘schadelijk’ kruid. Ze zijn
eigenlijk allesbehalve storend en woekerend. Het is belangrijk dat we deze
planten leren kennen en appreciëren, want ze kunnen heel wat betekenen.
Zeker de paardenbloem!

Massa’s soorten
Paardenbloemen groeien op voedselrijk grasland en bloeien van
maart tot november. Daarmee is het één van de eerste bloemen in
het voorjaar, na de bollen. Ze hebben flinke wortels en de blaadjes
vormen een wortelrozet. Het blad is diep ingesneden. Ze maken holle
stengels met een bloemhoofd met vele lintbloemen.
We spreken dan wel van dé paardenbloem, maar eigenlijk zijn er een
massa verschillende soorten die maar heel moeilijk van elkaar te
onderscheiden vallen. Hier en daar gebeurden lokale aanpassingen
en die noemen we nu soorten.
In het noorden van Europa, inclusief Vlaanderen, doen de meeste
paardenbloemen niet aan seksuele voortplanting. Dat wil zeggen dat
ze zaad vormen zonder bevrucht te zijn. Hun nakomelingen zijn
identiek aan de moederplant. In het zuiden van Europa gebeurt die
bevruchting wèl en ontstaan er telkens weer nieuwe soorten. En opvallend - enkel bij Zuid-Limburgse paardenbloemen gebeurt er in
de regel ook een bevruchting. Limburgse paardenbloemen hebben
dus meer seks dan de rest van Nederland en Vlaanderen.
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Nuttig
Het stuifmeel is niet erg nuttig voor de voortplanting, maar stuifmeel
en nectar lokken wel insecten: zweefvliegen, hommels en
honingbijen. Ook gewervelden lusten graag een paardenbloem:
konijnen, hazen en reeën zijn er dol op, en ook mensen.
Eetbaar
Oogst het blad voor de plant bloeit, dan is het het lekkerst.
Bloemknoppen oogst je als ze nog klein zijn. Verse bloemen in de
ochtend. Wil je de wortel, steek hem uit in de herfst.
Molsla heet molsla omdat het groeide op een molshoop. Hierdoor
kwam er geen licht bij, bleef het blad bleker en minder bitter. Net
zoals bij witloof of andijvie. Je kan zelf voor mol spelen door een
omgekeerde bloempot over de plant te zetten. Doe dat bij een plant
die nog geen bloemstengel maakte. Zo maakt de plant enkel bleke
blaadjes. Gebruik ze in een slaatje.
Bloemknoppen maak je in als kappertjes. Pluk een kop kleine, dichte
knoppen. Meng ze met 1 eetlepel zeezout en laat ze een halve dag
staan. Spoel ze af en droog ze. Leg ze in een propere glazen pot, met
10 peperkorrels, 2 laurierblaadjes en 1 theelepel dillezaad. Giet witte
wijnazijn in de pot tot alles onderstaat. Laat enkele maanden in het
donker staan.
De bloemblaadjes gebruik je om een slaatje te versieren, of om te
verwerken in gelei. De wortels kan je wokken of gebruiken voor
thee. De paardenbloem werkt vochtafdrijvend. Zo komt de plant aan
de bijnaam pisbloem of pis-en-lit in het Frans.
Paardenbloemen van belang voor vlinders
De lente is begonnen en dat betekent dat de paardenbloemen weer
gaan bloeien. Onterecht worden ze door veel mensen als ongewenst
gezien. Zeker in het vroege voorjaar zijn bloeiende paardenbloemen
heel belangrijk voor vlinders, bijen en andere insecten als bron van
nectar en stuifmeel.
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© Sarah Pinseel – 1 mei 2018 – Klein geaderd witje op paardenbloem

Paardenbloemen vind je overal in Vlaanderen. In april kunnen ze hele
weilanden geel kleuren. Paardenbloemen zijn een belangrijke bron
van nectar voor vlinders. Ze bloeien al in maart en april, als er nog
niet zo heel veel planten in bloei staan. In deze periode worden ook
vlinders wakker uit hun winterslaap en na een lange winter hebben
ze honger. In Drenthe wordt al een aantal jaren goed bijgehouden op
welke bloemen vlinders drinkend werden aangetroffen. Hieruit blijkt
dat een aantal vlinders paardenbloem regelmatig gebruikt. Van de
zesentwintig vlindersoorten waarvan er voldoende gegevens waren,
werden er acht meer dan gemiddeld op paardenbloem gevonden. In
volgorde van het belang waren dat argusvlinder, citroenvlinder,
oranjetipje, kleine vos, klein geaderd witje, klein koolwitje,
dagpauwoog en groot koolwitje. Dit zijn allemaal soorten die in het
(vroege) voorjaar aanwezig zijn en dan is er niet veel keus aan
nectarplanten, zeker niet in het agrarisch gebied. Om diezelfde reden
is bloeiende paardenbloem ook voor bijen en andere insecten
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belangrijk. Naast nectarbron is die namelijk ook leverancier van veel
stuifmeel.
Sommige agrariërs zijn niet blij met de paardenbloem en hij wordt
ook vaak bestreden. Maar toch heeft de paardenbloem ook belang
voor het vee en gewas (zie pdf op https://bijenkennisnet.nl).
Onderzoek in Duitsland laat zien dat paardenbloemen pas tot een
opbrengstderving van grasland leiden bij een aandeel van meer dan
25% in de droge stof en dat is heel erg veel. In ‘normale’
omstandigheden is de plant zelfs nuttig. Koeien, schapen en geiten
gebruiken de paardenbloem als medicijn. Bovendien zorgt de lange
penwortel van de paardenbloem er mogelijk voor dat mineralen uit
de diepere lagen van de bodem voor het gewas beschikbaar komen.
Uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut (zie www.louisbolk.org)
blijkt dat voedingswaarde, verteerbaarheid en mineraalgehalten van
de paardenbloem vergelijkbaar zijn met die van puur gras.
Maar ook bij tuinbezitters is de paardenbloem niet onomstreden. Zo
vertelt een van onze waarnemers: “Als kind heb ik altijd geleerd dat
ik geen paardenbloemen mocht plukken en bij ons in de tuin waren
ze niet welkom. Dus toen ik zelf een tuin had, trok ik braaf alle
paardenbloemen weg, totdat ik las dat vlinders wel van
paardenbloemen houden. En ik hou van vlinders.” Wil je de
paardenbloem wel zijn functie laten hebben als voedsel voor vlinders
en bijen, maar wil je niet dat hij zich verder uitzaait in je tuin, knip
dan de bloemen direct na de bloei (en dus voor de zaadzetting) af.
Info:
-

www.Vlinderstichting.nl
www.velt.be
https://bijenkennisnet.nl/system/files/documenten/boek/factshee
t_1_module_gewasbescherming_paardenbloem.pdf
http://www.louisbolk.org/nl/publicaties/publicatie/?pubID=2608

Joris Pinseel
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Wereldwijde achteruitgang van insecten.
Wat kunnen we doen?
In grote delen van de wereld dalen de aantallen insecten en sterven
ze uit. De onvervangbare diensten die ze leveren voor de mens vallen
zo weg, met onvoorspelbare gevolgen. In een publicaties trekken 30
wetenschappers uit de hele wereld aan de alarmbel. Zowel burgers
als beleidsmakers moeten in actie schieten.
Ook in Vlaanderen gaat het niet goed met insecten. Wanneer we de
zeven Rode Lijsten van insecten bekijken, is ongeveer 12% van alle
soorten uitgestorven en is de helft in mindere of meerder mate
bedreigd. De meeste houtbewonende kevers, met 60% van de
soorten uitgestorven of bedreigd, en dagvlinders waar ondertussen
19 van de 67 soorten (28%) zijn uitgestorven, doen het hier bijzonder
slecht. Van een heleboel andere insecten (bijen, hommels, mieren,
vliegen…) hebben we nog onvoldoende informatie om hun toestand
in te schatten, maar niets wijst erop dat het met die groepen beter
zou gaan dan met de bekendere groepen.
De onderzoekers stellen oplossingen voor op basis van
wetenschappelijk onderzoek: meer gebied reserveren voor
natuurbehoud, het hervormen van de landbouwpraktijk om het
naast elkaar bestaan van soorten te bevorderen, en het verzachten
van de gevolgen van de klimaatverandering.
Meer lezen?
-

Samways MJ, Barton PS, Birkhofer K, Chichorro F, Deacon C,
Fartmann T, Fukushima CS, Gaigher R, Habel JC, Hallmann CA, Hill
MJ, Hochkirch A, Kaila L, Kwak ML, Maes D, Mammola S, Noriega
JA, Orfinger AB, Pedraza F, Pryke JS, Roque FO, Settele J, Simaika JP,
Stork NE, Suhling F, Vorster C & Cardoso P (2020) Solutions for
humanity on how to conserve insects. Biological Conservation in
press. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108427

Dirk Maes
Nieuwsbrief INBO – 27 februari 2020
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Vermiljoenkever verspreidt zich
als een lopend vuurtje
Natuurherstel is doorgaans een traag proces, maar heel soms gaat
het ook ongelooflijk snel.
Neem nu de vermiljoenkever, een opmerkelijke
verschijning: fel rood,
anderhalve
centimeter
lang, slechts 1 millimeter
dik. Deze kever leeft onder
de schors van dikke dode
bomen op zeer natte
gronden.
© www.ecopedia.be

Door een tekort aan dood hout in onze bossen en door het draineren
van riviervalleien en moerassen verdween het kevertje in heel WestEuropa.
De laatste decennia zijn heel wat riviervalleien en moerassen
hersteld en werden populierenbossen uit beheer genomen waardoor
ze nu veel dood hout bevatten. De Europees beschermde
vermiljoenkever wist dit te appreciëren. De soort veroverde op 10
jaar tijd grote delen van Duitsland en vestigde zich in Frankrijk,
België en Nederland.
In Vlaanderen zien we de soort jaar na jaar opschuiven. Vorig jaar
ontdekten we ze op verschillende plaatsen in de Antwerpse Kempen
en dit jaar namen we de soort waar in de Scheldevallei en Vlaamse
Ardennen. De platte oranjebruine larven van de vermiljoenkever
kunnen we makkelijk inventariseren. Maar de volwassen kever weet
zich wonderwel te verstoppen en werd nog maar enkele keren
gevonden. De kevers vliegen vroeg in het voorjaar en leggen hun
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eieren af onder de schors van recent gestorven bomen. De soort is
daarom niet schadelijk voor levende bomen.
Meer lezen?
-

Thomaes A & Marchand S (2019). Habitatrichtlijnsoort
Vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus) als nieuwe soort in
Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek 2019 (3). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek,
Brussel.

Arno Thomaes
Nieuwsbrief INBO – 27 februari 2020
Nieuwsbrief aanvragen kan via NIEUWSBRIEF@INBO.BE

“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, 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 natuurbeheer.
Overtuigd? Stuur dan een mailtje naar contact@noorderkempen.be.
Voor de leden die reeds de ‘Digitale De Korhaan’ ontvangen
verandert er niets.
Het bestuur
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Gele bloeiers …
Sinds 1984 wordt de evolutie van de planten in Essen nauwlettend
opgevolgd. In de loop van de jaren werden heel wat soorten waargenomen;
er verdwenen soorten en er kwamen er bij.
Eind 2019 stond de teller op 764 soorten … verdwenen taxa inbegrepen.
Binnen ‘de nieuwe soorten’ treffen we planten aan die van ‘elders’ komen;
al of niet toevallig binnengebracht; al of niet exotisch, al of niet invasief.
Opvallend in deze groep, zijn de geelbloeiende soorten.
Daarom stellen we de volgende maanden enkele soorten aan je voor.

Inleiding
Sinds 1984 werden 764 verschillende soorten en ondersoorten in
Essen vastgesteld. Elk jaar worden een aantal km² (IFBL-rooster)
grondig onderzocht. In een periode van negen jaar wordt geprobeerd
om alle Essense km² minstens twee keer te bezoeken. Uiteraard
werden interessante en soortenrijke km² meerdere keren binnen die
negen jaar onderzocht. Op deze wijze hebben we anno 2020 vier
periodes van negen jaar achter de rug en in de loop van al die jaren
werden heel wat verschuivingen binnen de Essense flora vastgesteld.
Gele bloeiers
Van nature uit komen heel wat geelbloeiende planten voor in onze
omgeving. In het voorjaar o.a. Paardenbloem, Klein kruiskruid,
Gewone brem, … maar de laatste decennia merken we echter de
toename van “nieuwe” soorten, vaak exoten of ontsnapte
tuinplanten.
In deze bijdrage stellen we één van die nieuwe soorten voor die
tijdens het voorjaar bloeiend kan worden gevonden. Deze soort komt
van oorsprong wel in Vlaanderen voor, maar heeft haar
verspreidingsgebied opmerkelijk uitgebreid in onze regio.
In volgende nummers komen andere soorten aan bod.
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Geel nagelkruid - Geum urbanum L.
Beschrijving:
Deze overblijvende plant is ruwbehaard, weinig vertakt. Zij heeft een
korte wortelstok, waaruit één of meer stengels komen, die enkele
gesteelde wortelbladen en zittende stengelbladen dragen.
De stengel is rechtopstaand en rond. De onderste bladen zijn
liervormig geveerd met 5 à 7 zeer ongelijke, ingesneden getande
blaadjes. Die blaadjes zijn langwerpig-ruitvormig en spits. De
bovenste bladen zijn drietallig of driedelig. De steunbladen zijn groot,
bladachtig, bijna cirkelvormig, ingesneden-getand.
De vijftallige goudgele bloemen staan in armbloemige bijschermen
en staan rechtop. De kroonbladen zijn omgekeerd-eirond. De kelk is
groen, onder de vrucht teruggeslagen. Het onderste lid van de stijl is
kaal. De vruchtbodem is cilindrisch, droog. De dopvruchtjes zijn
borstelig behaard, met een glanzende, diep roodbruine onbehaarde
stijl.

© http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/

Bloeitijd:

Mei-juli.

Groeiplaats: Halfschaduwplant van vochthoudende voedselrijke
bodem. Meestal te vinden langs paden, beken of in
houtkanten en wegbermen in bossen. Komt ook meer
en meer voor in verstedelijkte milieus, parken en
braakliggende terreinen.
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Weetje:

Omdat Geel nagelkruid ook ’s winters bladeren heeft
die aan fotosynthese doen, kan ze groeien op ’s
zomers vrij sterk beschaduwde plekken.

Plaats in het plantenrijk:
Geel nagelkruid behoort tot de Rosales [orde] en maakt deel uit van
de Rosaceae [familie] / Rozenfamilie en het genus Geum L.
Voorkomen in Europa en België
Geel nagelkruid is een hoofdzakelijk Europese soort waarvan het
areaal gedeeltelijk tot in Azië doorloopt. Ze komt in geheel Europa
voor met uitzondering van de boreale en arctische gebieden. De
zuidoostgrens van het areaal loopt door Noord-Turkije en de
Kaukasus. In het oosten strekt het areaal zich ongeveer uit tot aan de
Oeral, maar er zijn kleinere deelarealen in de westelijke Himalaya.
In België is de soort ongeveer overal te vinden, zij het in mindere
mate in de Polders, de zure zandige districten en de Ardennen.
Voorkomen in Vlaanderen
In Vlaanderen is Geel nagelkruid zeer algemeen. De soort komt het
talrijkst voor in de Leemstreek, waar het in meer dan 75 % van de
onderzochte hokken werd gevonden. In andere delen van
Vlaanderen is ze minder algemeen en in de Kempen is ze zelfs vrij
zeldzaam.
Voorkomen in Essen en Kalmthout
Geel nagelkruid werd voor de eerste keer in Essen aangetroffen in
2001. Noch in de jaren ’80 of de jaren ’90 werd de soort gevonden.
Waar kwam die plant dan vandaan?
Van nature uit is deze soort toch vrij zeldzaam in de Kempen!
Geel nagelkruid heeft zich in de daaropvolgende jaren snel verspreid,
voornamelijk in bosgebieden en houtkanten. Die uitbreiding heeft
vooral te maken met de morfologie van de zaden die ervoor zorgt
dat ze makkelijk door mens en dier worden verspreid.
Ook in Kalmthout wordt de soort almaar meer en meer gevonden.
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Verspreiding in Essen

© Joris Pinseel

Etymologie
Géum = van het Griekse werkwoord geuein (proeven)
Dit slaat op de kruidnagelachtige geur van de wortelstok.
urbánum = bij de stad groeiend.
Gelijkende soort
In 2014 werd Groot nagelkruid Geum macrophyllum voor de eerste
keer vastgesteld in Essen. In Kalmthout was dat in 2017.
Deze soort lijkt heel veel op Geel nagelkruid maar is hiervan te
onderscheiden door de kelkbladen die al tijdens de bloei zijn
teruggeslagen. Het aantal vruchtjes in het vruchthoofdje is groter.
De wortelbladeren hebben een opvallende ronde of niervormige
eindlob, veel groter dan de overige deelblaadjes.
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In de jaren negentig heeft Groot nagelkruid vanuit Amerika de
Atlantische Oceaan overgestoken. Omstreeks 1995 voor het eerst
aangetroffen in Vlaanderen (in het Meerdaalwoud). Eerste
waarneming in Nederland in 1992. De plant heeft het in de Lage
Landen zo naar zijn zin dat er ieder jaar meer waarnemingen worden
gemeld.
Heel waarschijnlijk gaat het om nakomelingen van uit tuinen
ontsnapte planten, hoewel ook een introductie door militairen werd
gesuggereerd.
Geraadpleegde websites:
-

http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/
https://waarnemingen.be
https://wilde-planten.nl
http://www.soortenbank.nl
https://www.verspreidingsatlas.nl
https://waarneming.nl
https://www.nederlandsesoorten.nl

Geraadpleegde werken:
-

-

-

-

Van Landuyt, W., Hoste, I, Vanhecke, L., Van den Bremt, P.,
Vercruysse, W. & De Beer, D. 2006. Atlas van de Flora van
Vlaanderen en het Brussels Gewest. Instituut voor natuur en
bosonderzoek, Nationale Plantentuin van België & Flower.
Weeda, E.J., Westra, R., Westra Ch., Westra, T. 1987. Nederlandse
oecologische Flora – wilde planten en hun relaties 2, IVN i.s.m. de
VARA en de VEWIN.
Lambinon, J., De Langhe, J-E., Delvosalle, L., Duvigneaud, J., 1998.
Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk
en de aangrenzende gebieden (Pteridofyten en Spermatofyten),
Nationale Plantentuin van België, Meise.
Van der Meijden, R., 1990. Heukels’ Flora van Nederland, WoltersNoordhoff, Groningen.

Joris Pinseel
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Vreemde kronkels van het leven
Sommige levensvormen lijken van een andere planeet te komen.
Wetenschappers verleggen de grenzen van het leven. Vooral microben zijn
in staat een levensstijl te hanteren die vreemd is voor ons. Complexere
dieren kunnen lange tijd zonder zuurstof of in halfbevroren toestand leven.
Misschien levert dat inzichten op om het overleven van de mens te
bevorderen.

Ons brein heeft van de mens een uitzonderlijke soort gemaakt, maar
dat belet niet dat het vol onhebbelijkheden zit. Zo lijkt het zich
gemakkelijk te nestelen in vastgeroeste denkpatronen. Wij gaan er
gemakshalve vanuit dat het leven zich altijd gemanifesteerd heeft
zoals wij het kennen. We zijn ook moeilijk te overtuigen tot nieuwe
inzichten. Zo heeft het geduurd tot in de 19 de eeuw voor het concept
uitsterven van diersoorten ingang vond in het menselijk denken.
Aanvankelijk werd dat uitsterven louter als een langzaam proces
beschreven, tot wetenschappers minder dan vijftig jaar geleden
evidentie vonden voor een catastrofe die tot het plotse verdwijnen
van de dinosaurussen geleid heeft. Nu zien ze regelmatig catastrofen.
Er zijn geen zekerheden in het leven.
Hetzelfde gaat op voor de studie van het leven. Het is een dwaling te
denken dat alle leven op dezelfde fundamentele manier
georganiseerd is als dat van ons. Een quote uit een artikel in het
vakblad New Scientist vat de inzichten daarrond goed samen: ‘De
diversiteit van het leven op aarde is verbijsterend. Je hebt geen brein
nodig om te kunnen leven, geen hart, geen ruggengraat. Je kunt
overleven zonder zuurstof, zonder zonlicht, zelfs zonder twee cellen
die zich tegen elkaar moeten aanwrijven. Je kunt leven zonder het
gevoel oud te worden, in totale afzondering of gedurende eeuwen
van overwintering. Zodra wetenschappers een nieuwe definitie
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lanceren van wat leven betekent, duikt er ergens iets op dat die
definitie op de proef stelt.’
Methaan in plaats van water
Zelfs de meest elementaire levenselementen worden in vraag
gesteld als je maar hard genoeg zoekt. Het element koolstof lijkt wel
een basisonderdeel van het leven te zijn. Het is alomtegenwoordig,
zelfs in de ruimte, en het kan gemakkelijk uiteenlopende vormen
aannemen (van potlood tot diamant). Ook water lijkt essentieel te
zijn, omdat het als oplosmiddel fungeert – vloeistoffen zijn nu
eenmaal gemakkelijker te verplaatsen dan vaste stoffen. Veel van de
chemische stoffen die essentieel zijn voor het leven zoals wij het
definiëren, worden opgelost in water.
Maar wetenschappers sluiten niet uit dat ammoniak of methaan
water zouden kunnen vervangen als vloeistof voor het leven, hoewel
ze minder extra voordelen lijken te verschaffen. Een recent overzicht
van de beschikbare kennis in Frontiers in Microbiology waarschuwde
ervoor dat wij vanuit een menselijk oogpunt te gemakkelijk over
‘extreme leefomstandigheden’ spreken als we kijken naar wat
bepaalde microben doen om te overleven. Als je het vanuit het
standpunt van die microben zou bekijken, zouden wij misschien
model kunnen staan voor extreme leefomstandigheden, al was het
maar door het gigantische effect dat we op een groot deel van de
rest van het leven op aarde hebben.
Wat wij extreme leefomstandigheden noemen, zou van toepassing
geweest kunnen zijn op een veel groter deel van de geschiedenis van
de aarde dan dat waarin wij floreren. Je zou kunnen zeggen dat de
geschiedenis van de mensheid op de aarde amper 3 miljoen jaar
overspant, of 6 miljoen jaar als je teruggaat tot de periode waarin
onze lijn afsplitste van de richting naar de chimpansees, momenteel
onze nauwste verwanten op de aarde. Voor de duidelijkheid: de
aarde bestaat ongeveer 4,5 miljard jaar en het eerste leven zou zo’n
3,5 miljard jaar geleden zijn opgedoken.
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Dat eerste leven bestond tot ongeveer een half miljard jaar geleden
uitsluitend uit microben. Het vakblad Geology bracht vorige herfst
sluitende evidentie voor wat momenteel beschouwd wordt als de
alleroudste bekendste levensvorm op de aarde. Het betreft
structuurtjes bekend als stromatolieten, die gevonden werden in
rotsen in West-Australië en 3,48 miljard jaar geleden geleefd zouden
hebben. De sleutel was de ontdekking dat de structuurtjes
organische stoffen bevatten, die gelinkt konden worden aan biofilms:
slijmerige laagjes die organismen soms vormen. Ze werden
aangetroffen in pyriet: een mineraal dat ijzer en zwavel bevat. Het is
bekend dat sommige moderne microben op basis van zwavel leven
en pyriet als afvalproduct produceren.
De studie van het alleroudste leven op aarde zit vol wolfijzers en
schietgeweren. Astrobiologe Emmanuelle Javaux van de Luikse
universiteit vatte de inzichten vorige zomer samen in een
overzichtsartikel in het topvakblad Nature. Ze vertrok van de
vaststelling dat de aarde al 4,3 miljard jaar lang leven zou kunnen
herbergen. De zoektocht naar de alleroudste emanaties van leven
wordt sterk gehinderd door het gegeven dat de eenvoudige
allereerste levensvormen slechts rudimentaire fossiliseerbare
structuurtjes hadden, die gemakkelijk kunnen worden nagebootst
door gewone chemische of geologische processen. Zo is het een
huzarenstukje om gewoon organisch materiaal te onderscheiden van
organisch materiaal dat aan leven gekoppeld was.
Nieuwe waarnemingstechnieken moeten de inzichten vergroten.
Wetenschappers worden daarbij geholpen door het feit dat er op
enkele plekken in Australië nog altijd levende stromatolieten
aanwezig zijn, zodat ze zicht hebben op waar ze naar moeten zoeken.
Stromatolieten zijn steenachtige structuren die gevormd worden
door biofilmproducerende microben. Maar het is uiteraard niet
uitgesloten dat het vroege leven heel andere vormen kende, die we
nu over het hoofd zien omdat we niet weten waar we naar moeten
zoeken.
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Zwavelrijk overleven
In afwijkende landschappen op veel plaatsen in de wereld, zoals de
Frasassi-grotten in Italië of de zure meren in de Ethiopische Danakildepressie, vinden wetenschappers microben die er een compleet
ander basisleven op na houden dan wij. Ze overleven in extreem zure
of zwavelrijke omstandigheden, waarbij ze gebruikmaken van een
andere chemie voor hun stofwisseling dan wij klassiek kennen.
Zuurstof in- en koolstofdioxide uitademen zoals wij doen is slechts
één van de mogelijkheden die het leven op aarde uitdokterde – de
planten, bijvoorbeeld, doen in hun proces van fotosynthese het
omgekeerde. Het doet er niet toe op basis van welke chemie
organismen zich van energie voorzien, zolang ze maar in staat zijn
zich voort te planten.
Het eerste leven met een echte celkern zou zo’n 1,65 miljard jaar
geleden opgedoken zijn. Maar dan moest er nog meer dan een
miljard jaar gewacht worden op het opduiken van complex
meercellig leven. Het is aannemelijk dat de eerste bacteriën
onderwater ontstonden, maar ze zouden al relatief snel (na ongeveer
200 miljoen jaar) aan land zijn geraakt. Iets vergelijkbaars is
opgegaan voor het meercellig leven. Volgens de gangbare stand van
zaken dook het zo’n 539 miljoen jaar geleden in de zee op om snel
algemeen te worden. Vanaf 430 miljoen jaar geleden zou het
geleidelijk ook het land gekoloniseerd hebben.
Een recent rapport in New Scientist stelt dat het marien leven in de
loop van zijn lange evolutie vier grote fasen kende, waarvan twee
met levensvormen die vandaag als ‘uiterst vreemd’ worden ervaren.
Een eerste groep wordt gekenmerkt door trilobieten: vrij grote
pissebedachtige beesten met borsteldraden die volledig uit het
plaatje zijn verdwenen – gelukkig zijn er prachtige fossielen van
bewaard. De tweede groep werd, althans volgens de fossiele
vondsten, gedomineerd door brachiopoden (‘armpotigen’) met een
schelpachtig voorkomen – daar zijn nog een aantal vertegenwoordigers van in leven. Vervolgens was er een fase met opvallend
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veel cephalopoden (waarvan inktvissen vertegenwoordigers zijn) en
tenslotte met mollusken: weekdieren zoals mossels en slakken. Al die
groepen zouden in tropische wateren ontstaan zijn en vandaaruit de
wereld veroverd hebben.
Mysterieuze catastrofe
De topvakbladen Nature en Science publiceren de jongste jaren
echter geregeld beschrijvingen van nieuwe meercellige diersoorten
die ouder zouden zijn dan de trilobieten en de andere fossielen die
algemeen als belangrijkste eerste meercellige vertegenwoordigers
worden opgevoerd. Ze zouden teruggaan in de tijd tot minstens 551
miljoen jaar geleden, dus 12 miljoen jaar vroeger dan tot voor kort
algemeen werd aangenomen als startpunt van het complexe leven.
Het lijkt wetenschappelijke spielerei, zo’n geologische oogwenk,
maar als je bedenkt wat er op de 12 miljoen jaar in de aanloop naar
de moderne mens allemaal veranderd is, kun je niet anders dan er
ernstig naar kijken.
Zeker omdat het niet uitgesloten is dat er in die periode een
catastrofe optrad, vergelijkbaar met die van de komeet die 66
miljoen jaar geleden op de aarde insloeg en het einde van de
dinosaurussen betekende (en tegelijk het begin van het succes van
de zoogdieren). De mogelijke catastrofe staat in wetenschappelijke
kringen bekend als de ‘Shuram-gebeurtenis’, maar onderzoekers
hebben er geen flauw idee van wat ze zou kunnen zijn geweest. Eén
van de mogelijkheden is een plotse opwarming van het aardklimaat
als gevolg van een grote productie van methaan – ook vandaag een
belangrijk broeikasgas. Maar zeker is dat niet.
De fossiele dieren die voor die periode gevonden worden, zijn zo
vreemd dat ze, volgens een betrokken onderzoeker, ‘even goed als
leven van een andere planeet kunnen doorgaan’. Het is trouwens
evident dat deze zoektocht naar alternatieve levensmechanismen
repercussies heeft voor de speurtocht naar leven elders in de ruimte:
de kans dat het leven daar er identiek uitziet als bij ons is niet groot.
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De oudste fossielen betreft beestjes als Fractofusus: een kokerdier
dat 40 centimeter lang zou geworden zijn en schubben had met een
zichzelf herhalende fraktaalstructuur. Het zou zich hebben
voortgeplant op een manier vergelijkbaar met die van de huidige
sponzen, wat wetenschappers deed besluiten dat voortplantingsmechanismen in de loop der tijden meer geconserveerd zouden zijn
dan anatomische structuren. Een ander stokoud beestje was Yilingia
dat al veel van een primitieve zeeworm had. Volgens sommige
paleontologen zouden voorlopers van deze beestjes al 570 miljoen
jaar geleden zijn opgedoken.
Biologische huzarenstukjes
In een ander kader bracht New Scientist onlangs een overzicht van
herkenbare dieren die echter zo’n bizarre levensstijl hebben
ontwikkeld dat het bijna onbegrijpelijk is dat ze in staat zijn te
overleven. Ze doen dat daarenboven met een genenpakket
vergelijkbaar met het onze. De in Amerika algemene Westerse
sierschildpad is, bijvoorbeeld, in staat om meer dan honderd dagen
zonder zuurstof in leven te blijven onder het ijs in meren.
De verwante Amerikaanse roodwangschildpad, bij ons massaal
gedumpt door mensen die een klein schildpadje voor hun aquarium
kochten zonder te beseffen dat het groot zou worden, houdt dat
‘amper’ zes weken vol, maar in zijn geval is het mechanisme bekend
waarmee hij dat realiseert. Zo produceert hij in de rusttijd minder
schadelijke afvalstoffen en heeft hij speciale eiwitten om zijn cellen
tegen schade door zuurstofgebrek te beschermen. Wetenschappers
hebben vastgesteld dat wij in principe dezelfde genetische
mechanismen hebben, maar we gebruiken ze in een andere context.
De hoop rijst dat artsen-technologen een mens genetisch kunnen
bijsturen om dergelijke biologische huzarenstukjes te kopiëren.
De Noord-Amerikaanse boskikker overleeft de harde winters van
Canada en Alaska door grotendeels te bevriezen: twee derde van zijn
lichaam kan zo hard als ijs worden. Zijn stofwisseling vertraagt
enorm, maar de sleutel tot het succes van zijn overlevingsstrategie is
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dat hij een antivriesstof produceert die water uit zijn cellen zuigt,
zodat ze niet beschadigd kunnen worden. De cellen krimpen in dat
proces en het ijs vormt zich in de zones ertussen. Wetenschappers
hopen hierin een methode te vinden om organen voor transplantatie
beter te kunnen bewaren.
De ultieme overlevers in onze moderne wereld zijn de beerdiertjes:
piepkleine beestjes die extreme omstandigheden aankunnen. Ze
kunnen als het ware hun tijd stil doen staan. Ze kunnen in een bijna
levenloze fase gaan, waarin ze misschien wel honderden jaren
kunnen blijven zitten zonder aan mogelijkheden te verliezen als ze
weer wakker worden. Ze zijn bestand tegen uitdroging,
zuurstofgebrek en extreme temperaturen, zowel koude als warme.
Ze hebben zelfs een verblijf van tien dagen in de ruimte overleefd,
zonder beschermingsmaatregelen.
Helaas meldde een recente studie in Scientific Advances dat zelfs
deze overlevingskampioenen niet bestand zouden zijn tegen
aanhoudend hoge temperaturen. De recordmetingen omhelsden
experimenten waarin de diertjes korte tijd bij hoge temperaturen
werden gehouden. Als ze lange tijd moeten overleven in
temperaturen die permanent een stuk hoger liggen dan wat ze
gewend zijn, leggen op zijn minst sommige soorten toch het loodje.
De klimaatopwarming kan dus minstens een aantal van deze diertjes
in de problemen brengen. Maar het valt te verwachten dat ze zich op
termijn wel zullen aanpassen. Beerdiertjes zijn flexibeler dan de
mens en veel andere soorten in hun strijd voor de overleving.
Over hen moeten we ons geen zorgen maken.
Dirk Draulans
Foto’s van de beschreven organismen zijn te vinden op https://www.sciencephoto.com
Stromatolieten (levend) B307/0183
Stromatolieten (fossiel) C047/6101
Trilobiet (fossiel) C046/7643
Trilobiet (beeld) F026/7912
Fractofusus C024/4522
Beerdiertje C046/0905
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Zuivering Steertse heide: sterk staaltje natuurwerk
In het hart van Grenspark Kalmthoutse Heide ligt de Groote Meer, één van
Nederlands grootste vennen. Door toevoer van water uit de landbouw gaat
de waterkwaliteit achteruit. Om het tij te keren, wordt voor het eerst ter
wereld op grote schaal een filter van ijzerzand aangelegd. Een innovatief
project in het kader van het Europese financieringsprogramma LIFE en het
LIFE HELVEX - project.

De Groote Meer heeft een enorme aantrekkingskracht op bijzondere
planten en dieren die elders in Europa amper kans krijgen, zoals
oeverkruid, riempjes en de geoorde fuut. Er is echter een probleem;
de waterkwaliteit gaat al tientallen jaren achteruit. Zeldzame planten
groeien in een schoon milieu met voedselarm zand en helder water.
Teveel meststoffen zorgen ervoor dat algengroei en soorten als riet
en lisdodde toenemen.

Riempjes
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Watertoevoer
Tijd om het tij te keren. Daarom is Natuurmonumenten op zoek
gegaan naar een manier om de waterkwaliteit van de Groote Meer
te verbeteren of in elk geval te stabiliseren. “In het water en de
bodem van het ven komen nu veel te veel voedingsstoffen. Voor een
natuurgebied als De Groote Meer is dat funest”, vertelt projectleider
Robert Stoop. De watertoevoer van de Groote Meer komt voor een
groot deel vanaf het landbouwgebied De Steertse Heide, net over de
grens op Belgisch grondgebied.
Jarenlang is er onderzoek gedaan naar kansrijke methodes om de
waterkwaliteit van de Groote Meer in elk geval te stabiliseren. Het
projectteam bestond uit de partners waarmee Natuurmonumenten
vaker samenwerkt zoals het Grenspark Kalmthoutse Heide,
Waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant en Evides.
Royal Haskoning heeft in die fase geadviseerd over de
mogelijkheden. Vorig jaar is aannemer Harteman uit Tiel
geselecteerd om het zuiveringswerk verder te ontwerpen en te gaan
realiseren. “Iedereen heeft zich echt ingespannen voor de Groote
Meer. Harteman werkt samen met advies- en ingenieursbureau
Arcadis. Zij hebben ons geholpen om tot een uitvoerbaar model van
de waterzuivering te komen”.
IJzerzand
Uiteindelijk is gekozen voor zuivering van het water met een filter
van ijzerzand. Het water komt in een reservoir, waarna het geleidelijk
door het ijzerzand stroomt. IJzerzand bestaat uit zand met een laagje
ijzeroxide en is een bijproduct van de productie van drinkwater. Het
fosfaat in het oppervlaktewater, wat ervoor zorgt dat algengroei
optreedt en dat de venbodem zo voedselrijk wordt, bindt zich aan
het ijzerzand in het zuiveringswerk. De rest van het water gaat door
de filter heen waardoor de watertoevoer naar het ven direct is
gezuiverd. De Groote Meer wordt hierdoor gevoed met water van
een veel betere kwaliteit dan nu het geval is.
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Nederland voorop
Arjon Buijert, specialist Waterbeheer bij Arcadis, is nauw betrokken
bij het zuiveringswerk dat nu wordt geplaatst bij de Groote Meer. “Er
zijn wel proeven gedaan met een filter van ijzerzand, maar nog nooit
op deze schaal. Wereldwijd ken ik geen vergelijkbaar project.
Nederland loopt voorop. Het is hier ook enorm relevant, omdat de
landbouw zo dicht op de natuur zit”.
Volgens Buijert is dit zuiveringswerk een voorbeeld waarbij je heel
specifiek natuurgebieden kan helpen en beschermen. “IJzerzand is
een natuurproduct. We recyclen door het nu te gebruiken in het
filterbed. Het is dus een relatief natuurlijke manier van zuiveren”.
Maar het is niet oneindig voldoende. “Uiteindelijk moet natuurlijk de
bron veranderen. Dat gaat met kleine stapjes. We schatten in dat het
ijzerzand zo’n honderd jaar meegaat”.
Persbericht - Grenspark Kalmthoutse Heide
info@grenspark.be

© Eveline Pinseel – Oeverkruid op de Groote Meer – 25 mei 2015
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Afgelopen winter was weer een zachte winter, de ‘echte’ winter was in de
verste verte te bekennen. Februari was een extreem natte maand; er viel
hier in de Noorderkempen zo maar even drie keer meer neerslag dan in een
gemiddelde februarimaand. Door het zachte weer bleven vele wintergasten
in het noorden en was het op vogelgebied weer een vrij kalme winter.
Desondanks werden er toch een aantal opmerkelijke gasten genoteerd.
Dit valt te lezen in onderstand overzicht.

Grote Zilverreiger (Egretta alba) werd dagelijks waargenomen in de
streek. De meeste meldingen kwamen uit het weilandencomplex van
de Maatjes en Wezelse Heide, maar ook op andere plaatsen o.a. in
het Beekdal van de Kleine Aa werd de soort vaak genoteerd.
Sporadisch vlogen er in jan. en febr. enkele Ooievaars (Ciconia
ciconia) over de regio.
Twee Kleine Zwanen (Cygnus bewickii) waren van 12 tot 19 jan.
aanwezig in de Wezelse Heide. Hier vloog op 25 jan. een groep van
11 exn. over. Op diezelfde dag vlogen er ook 2 Wilde Zwanen
(Cygnus cygnus) over de Wezelse Heide.
Toendrarietganzen (Anser serrirostris) werden geregeld opgemerkt
in de streek, soms in groepen van enkele honderden exn. Op een
weiland in de buurt van de Kalmthoutse Heide werd een groep van
819 exn. waargenomen. In jan. en febr. verbleven er geregeld 1 of
enkele Kleine Rietganzen (Anser brachyrhynchus) in de Maatjes en
de Wezelse Heide. Kolgans (Anser albifrons) werd heel wat
waargenomen, vooral in de Kalmthoutse Heide en in de Maatjes. In
de Maatjes en Wezelse Heide werden max. 3000 exn. geteld.
Slechts enkele Smienten (Anas penopele) verbleven op het
Stappersven, waarschijnlijk had de lage waterstand van het najaar
hier nog veel mee te maken. Ook in de Maatjes waren enkele exn.
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aanwezig. Krakeenden (Mareca strepera) waren vooral in de Maatjes
goed vertegenwoordigd, daar werden tot meer dan 30 exn.
waargenomen. Dit was ook het beste gebied om grotere groepen
Wintertalingen (Anas crecca) te kunnen zien. Pijlstaarten (Anas
acuta) werden in kleine aantallen opgemerkt. In febr. waren de
Biezenkuilen in de Kalmthoutse Heide de beste plaats om deze
eendensoort te kunnen observeren. Tafeleend (Aythya ferina) was
deze winter aanwezig in kleine aantallen, maar bijna uitsluitend op
het Stappersven. Brilduiker (Bucephala clangula) was goed
vertegenwoordigd, vooral in de Kalmthoutse Heide. De meeste
observaties gebeurden op het Stappersven.
Op 25 febr. vloog zowel een Rode Wouw (Milvus milvus) als een
Zeearend (Haliaeetus albicilla) over Wuustwezel. Op 29 febr. was
een Zeearend aanwezig in de Kalmthoutse Heide. Blauwe
Kiekendieven (Circus cyaneus) waren traditioneel weer aanwezig in
de Maatjes en de heidegebieden in de regio, maar toch wat minder
dan andere jaren. Slechtvalk (Falco perigrinus) was weer een zeer
regelmatige gast. Op diverse plaatsen werd deze hij waargenomen.
Eind febr. vloog een groepje van 35 Kraanvogels (Grus grus) over
Kalmthout en op 29 febr. waren 2 exn. aanwezig in de Kalmthoutse
Heide. Ook over Wuustwezel vloog nog een klein groepje.
In febr. vloog een groep van 82 Goudplevieren (Pluvialis apricaria)
over de Wezelse Heide. Houtsnip (Scolopax rusticola) werd vrij
geregeld opvliegend waargenomen in enkele bossen in Kalmthout en
in de Kalmthoutse Heide
Op 16 febr. werd de eerste Zwartkopmeeuw (Ichthyaetus
melanocephalus) waargenomen in Kalmthout.
Op 18 febr. riep er een Oehoe (Bubo bubo) in Kalmthout.
Zowel Middelste Bonte Spechten (Dendrocoptes medius) als Kleine
Bonte Spechten (Dryobates minor) werd vrij geregeld waargenomen
in de regio.
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Kleine groepjes Waterpiepers (Anthus spinoletta) waren frequent
aanwezig in de Maatjes en in de Steertse Heide. Klapeksters (Lanius
excubitor) waren weer te zien in hun favoriete overwinteringsgebieden, nl. de heidegebieden van de regio. Leuk was de
waarneming van een Raaf (Corvus corax) die op 3 febr. over een tuin
vlakbij een het Klein Schietveld in Kalmthout vloog. Groepjes Putters
(Carduelis carduelis) werden geregeld opgemerkt in Essen, Kalmthout
en Wuustwezel. Op 28 febr. waren 3 Kleine Barmsijzen (Acanthis
cabaret) aanwezig in de Wezelse Heide. Appelvink (Coccothraustes
coccothraustes) was in minder grote aantallen aanwezig dan vorige
winters, maar toch werd de soort vrij geregeld gemeld. Een Geelgors
(Emberiza citrinella) vloog op 26 jan. over de Maatjes.
Meer gegevens vind je op www.noorderkempen.waarnemingen.be
Wouter Vanwesenbeeck

© Glenn Vermeersch – Klapekster – 10 november 2011
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