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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 september 2020 bezorgen aan
contact@noorderkempen.be.

Hoe een microscopisch klein wezentje - het is strikt genomen zelfs
geen dier - de hele wereld in zijn greep kan krijgen, moesten we, tot
onze grote spijt, de afgelopen maanden ondervinden. Een
coronavirus, afkomstig van een markt in Wuhan (China) veroverde
op enkele weken tijd het grootste deel van onze aardbol en legde op
veel plaatsen het dagdagelijkse leven voor lange tijd volledig stil.
Wij werden allerlei maatregelen opgelegd om de verspreiding van
het virus in te dijken: social distancing – semi-lockdown – sluiting van
restaurants en cafés – afgegrendelde grenzen – gesloten scholen en
rusthuizen – dragen van mondmaskers, … Jammer genoeg vielen er
heel wat slachtoffers te betreuren: in ons land 9606 en wereldwijd
schatte men het aantal overlijdens op 409 821 - cijfers van 8 juni
2020 op https://coronavirus.jhu.edu/map.html.
Hopelijk beseft het hele mensdom nu dat de “natuur” nog altijd
sterker is dan mensen; hoewel velen denken dat we als mens boven
de natuur staan en haar kunnen bedwingen. Het feit we haar
voortdurend geweld aan doen - vernietiging van tropisch regenwoud
- jacht op bushmeat – industriële productie van voedsel door agroindustrie – milieuvervuiling – klimaatverandering - maakt dat we als
mens meer en meer in contact komen met virussen en andere
ziektekiemen. Op veel plaatsen in de wereld wordt het leefgebied
van zeer veel dieren verwoest, zodat die almaar dichter in de buurt
komen van menselijke woonplaatsen en hier te lande leven 100-den
varkens, koeien en kippen opeengepakt in stallen. Met alle negatieve
gevolgen vandien. Die kan je o.a. nalezen in een rapport via deze link
https://www.vox.com/futureperfect/2020/4/22/21228158/coronavirus-pandemic-risk-factoryfarming-meat.
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Ook onze vereniging moest zich aan de regels houden en alle
activiteiten van april tot juni werden afgelast. Dat maakt dat we een
groot deel van ons programma niet konden afwerken. Tijdens de
volgende maanden staan er nog enkele interessante activiteiten op
publiek te wachten. Hopelijk kunnen die wel doorgaan.
Gelukkig waren er ook positieve kanten aan deze Coronacrisis.
De solidariteit met het personeel in rust- en ziekenhuizen en de
andere noodzakelijke beroepen was hartverwarmend. De luchtkwaliteit was merkelijk beter dan voorheen, hoofdzakelijk door een
lagere uitstoot door minder autoverkeer. Daardoor vielen er ook veel
minder verkeersslachtoffers onder de dieren. Omdat we lange tijd
enkel noodzakelijke verplaatsingen mochten doen met de wagen
werd door velen de fiets van stal gehaald. Ook wandelen werd
(her)ontdekt. Gelukkig hebben we hier in de Noorderkempen een
uitgebreid netwerk van (rustige) wegen met fiets- en wandelknooppunten om de streek te verkennen. Via die knooppunten kom
je op mooie, vaak onbekende plekjes terecht. Alleen jammer dat het
aantal kilometers onverharde paden - buiten de bossen en
reservaten - zo beperkt is. Vooral in het landbouwgebied zijn zo’n
paden bijna niet meer te vinden. Hoog tijd dat plaatselijke beleidsmakers werk maken van de herwaardering van deze ‘Trage Wegen’!
Hopelijk staat er een deugddoende vakantie voor de deur … in ons
eigen land of het nabije buitenland. Wat wel zeker is … je kan nog
altijd in onze regio op ontdekkingstocht gaan; fietsend, wandelend,
joggend - met een verfrissing op een terrasje onderweg. Ook je tuin
is een mogelijk alternatief. Initiatieven als “Mijn Tuinlab”,
“BioBlitzes” en “Samen voor biodiversiteit” sporen de liefhebber aan
om deel te nemen en de biodiversiteit in de onmiddellijke buurt
beter te leren kennen en te waarderen.
Geniet, op een veilige manier, van de vakantieperiode.
Joris Pinseel
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Nationale Vlindertelling
4 tot 26 juli 2020
Biodiversiteit
In elke tuin van Vlaanderen

Meer info is te vinden op https://www.natuurpunt.be/pagina/degrote-vlindertelling-van-natuurpunt

4 juli 2020

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

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

Op deze beheerdag neemt het beheerteam 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

1 augustus 2020

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Boterbergen
“Beheerwerken - maaien”
Bank aan het Wortelpad
Kalmthout

Op deze beheerdag worden enkele stukjes van het gebied onder
handen genomen. Vandaag … maaien en afvoeren van
pijpenstrootje langs Stappersven/Nolse duinen. Verwijderen van
rododendron in raster van koeien ter hoogte van het Sluiske.
Info: Luc Jordaens
- luc.jordaens@belgacom.net
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5 september 2020

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Boterbergen
“Beheerwerken - maaien”
Samenkomstplaats nog te bepalen
Kalmthout

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

19 september 2020

20u00

Voordracht
“The Pacific Crest Trail”

Voordracht i.s.m.
Einde
±22u30

Hof Ter Weyden, Greefstraat 1
Essen-Wildert

U kan komen genieten van het
reisverhaal “The Pacific Crest Trail” van
Lian en André de Jel uit Horendonk …
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.
Op de Ledenavond van Natuurpunt
Noorderkempen brachten ze al een
voorsmaakje van hun boeiende
reisreportage.
Meer informatie over The Pacific Crest Trail is te vinden in ‘De
Korhaan’ van juli 2019 onder de titel ‘Een half jaar met drie
onderbroeken”.
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Deuren om 19u20.
Inkom: €5 p.p.
1 drankbonnetje inbegrepen
Er zijn ook bonnetjes te koop voor een tweede verfrissend drankje.
Info: Joris Pinseel
- joris.pinseel@fulladsl.be

Deze link is ook de moeite:
https://www.youtube.com/watch?v=x1fuctHu-bg

Lezing
“Is biodiversiteit hot?”

24 september 2020

Wat klimaatverandering
met de natuur doet

19u30

Lezing i.s.m.
Einde
±21u30

Bibliotheek Essen, Stationsstraat 23
Essen-Centrum

Klimaatverandering blijft een heet hangijzer. Hoe het klimaat
verandert, zien we nu al. Wereldwijd worden dieren en planten
bedreigd en zelfs in de Vlaamse natuur beweegt er heel wat. Niet
alleen fauna en flora, maar ook mensen ondervinden last van
klimaatverandering. In deze lezing staan klimaatverandering en de
gevolgen ervan voor de natuur centraal.
We geven ook tips om zelf klimaatvriendelijk te leven.
Tijdens deze interactieve lezing krijg je zicht op de gevolgen van de
klimaatverandering voor de natuur. Je krijgt een heleboel inspiratie
mee om zelf aanpassingen te doen ten voordele van het klimaat en
dit op een positieve manier.
Spreker:
Benno Geertsma | Natuurpunt CVN
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Inschrijven (tot 21 september) verplicht via mail bib@essen.be m.v.v.
aantal personen.
Inkom: Gratis
Parkeren kan op de parking achter de bibliotheek.

Organisatie:
Lezing ingericht door de Openbare Bibliotheek van Essen in
samenwerking met Natuurpunt CVN en Natuurpunt Noorderkempen.
Info: Bib Essen
- 03 667 26 98 of via de balie van de bib

3 oktober 2020

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Boterbergen
“Beheerwerken - maaien”
Samenkomstplaats nog te bepalen
Kalmthout

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

10 oktober 2020

8u00

Beheerwerken

Einde
±12u30

Lisseven
“Beheerwerken”
Samenkomst aan het Lisseven
Kalmthout

Op deze beheerdag nemen het beheerteam en andere
natuurliefhebbers enkele stukjes van het gebied onder handen.
Info: Igor Vandamme
- lgor.vandamme@skynet.be
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10 oktober 2020

14u00

Excursie

Einde
±17u00

Bezoek
“Kasteel Boterbergen”
Parkeren aan het Kasteel Boterbergen
Noordeind, 97 te Kalmthout

We starten om 14u00 met een bezoek aan het Kasteel Boterbergen.
Aansluitend krijgen we een rondleiding in de tuin. Zowel de
geschiedenis van het kasteel/domein als het huidig concept komt
tijdens dit bezoek aan bod. Dan verlaten we het privé-domein om in
de omgeving verder te wandelen op de terreinen van Natuurpunt. Zo
kunnen we zien hoe het bos evolueert na de kapping van de
rododendron en Amerikaanse vogelkers.
Als afsluiter kunnen we dan iets nuttigen in de tuin.
Samenkomst vanaf 13u45 op de parking
Deelname: €5 p.p. (1 drankje inbegrepen) na inschrijving bij Hilde Balbaert
te voldoen op BE59 0000 4153 8026, Natuurpunt Noorderkempen,
Schanker 12, 2910 Essen m.v.v. “Bezoek Boterbergen”. Ten laatste op 1
oktober 2020.
Er kunnen maximum 30 geïnteresseerden deelnemen.
Kom zoveel mogelijk met de fiets naar het domein.
Parkeren kan op de parking bij het kasteel.
Info & Inschrijven:
- Hilde Balbaert
- hilde.jan@telenet.be
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VERWACHT

Voordracht
“Ruimtelijke (wan)orde”

20u00

Voordracht
Einde
±22u30

Hof Ter Weyden, Greefstraat 1
Essen-Wildert

Natuurpunt Noorderkempen, Davidsfonds Essen en Hof Ter Weyden
nodigen alle geïnteresseerden uit op deze voordracht. We hebben
voor deze avond de ex-Vlaamse Bouwmeester, gekend om zijn krasse
uitspraken, uitgenodigd.
Info:
Natuurpunt Noorderkempen: Joris Pinseel
- joris.pinseel@fulladsl.be

17 oktober 2020

8u30

Beheerwerken

Einde
±12u00

Info:
-

Vallei van de Kleine Aa
“Beheerwerken Spijkerbroekje”
Parkeren aan Spijkerbroekje
Spijker, Essen

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

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

25 oktober 2020

14u00

Week van het bos
Cultuurhistorische
tocht

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

Wandeling langs verschillende biotopen met uitleg over het verleden
van het gebied. Aandacht voor historische relicten.
Info: Marc Schuermans
- mark.schuermans@hotmail.com
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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.
Deelname bevestigen door overschrijven van €20 op rekening BE59
0000 4153 8026 t.n.v. Natuurpunt Noorderkempen, Schanker 12 te
2910 Essen m.v.v. “Paddenstoelencursus gevorderden 2020”.
26 september 2020
17 oktober 2020
24 oktober 2020
(picknick voorzien)

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

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

Inschrijven via site van Natuurpunt en meer info over deze cursus:
Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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Gevleugeld gedicht
Vogels in mijn tuin, ik kan ze horen,
Elke dag kunnen ze mij bekoren.
In een boom van bij de buren
Zijn ze al naar hier aan ’t gluren.
Pik – pik – pikpikpik…
Ik ben klein en jij bent dik !
Ik ben mus en jij bent duif,
Neen! Geen vogel met een kuif !
Tjip – tjip – tjip - roekoe – roekoe,
Dit geluid wordt je niet moe.
Soms bij mij en soms in ’t bos
Zingen zij er maar op los.
Een prachtmelodie fluit dan de merel
Op het dak , een mooie kerel !
Iets minder mooi, maar wel heel hard :
Van kra-kra-kra, de kraai zo zwart.
Hoor dit alles, en luister er naar,
Geniet er van, het is echt waar !
Zo’n verscheidenheid, je staat echt paf.
Buren, zet die radio af !!!
Veerle
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Historische tijden
Dit zijn historische tijden. De mensheid wordt gewezen op zijn
kwetsbaarheid, de natuur laat ons voelen hoe klein we wel zijn. Eén
klein organisme, een piepklein virusje is genoeg om heel de wereld
‘on hold’ te zetten. Wie zich niet aan de spelregels houdt, zal dat
voelen, er worden geen uitzonderingen gemaakt in deze oerwetmatigheid. De meest arrogante regimes krijgen de zwaarste
klappen en kijken verbaasd toe hoe derde wereldgemeenschappen
deze crisis beter aanpakken. De minder individualistische
maatschappijen missen dat übermensch gevoel dat onze
kapitalistische wereld handhaaft en plooien zich meer naar de
natuurwetten die soms genadeloos zijn, maar nooit elitair.
Sinds begin maart leven mijn moeder en ik in de veilige luchtbel die
het bos ons aanbiedt. Of zal ik het onze ‘bubbel’ noemen, het nieuwe
modewoord van vandaag. Met een zekere nieuwsgierigheid kijk ik via
mijn virtuele venster toe hoe mijn soortgenoten omgaan met deze
nieuwe realiteit. Zou dit een kering brengen in het gedrag van de
mensen? Zouden zij in de nederigheid van dit gedwongen isolement
een rijkdom van rust vinden?
In Venetië zwemmen er dolfijnen in de havens en kan men terug
vissen observeren in de anders zo troebele kanalen. De lucht wordt
terug zuiver in miljoenensteden en de schoonheid van vergezichten
laat mensen duizelen. Het leven in de oceanen herademt zonder de
herrie van het scheepvaartverkeer. Het Coranavirus dat de Covid-19
ziekte veroorzaakt is voor ons een vijand, maar voor de natuur zou
het wel eens een remedie kunnen zijn.
Zonder opgepompt optimistisch te willen zijn, moet ik bekennen dat
deze periode voor mij vooral heel leerrijk is. Ik plooi volledig terug op
mijn wereld hier in het bos en ik ben blij dat ik moederlief heb
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kunnen overtuigen om hier te blijven logeren in haar weekendhuisje.
Op deze manier kunnen we samen en in alle veiligheid wachten tot
het ‘buiten’ weer veilig is. Mijn ma is met haar 85 lentes risicopatiënt
en ik ben met mijn trio aan immuniteitziektes een spreekwoordelijke
vogel voor de kat.
Het doet me deugd te zien hoe mama zich laat leiden door mijn
liefde voor de natuur en zich elke dag meer overgeeft aan de
wonderen die zich vaak verschuilen in de eenvoud van een stille
wereld. Het bos is magisch en vormt je, je moet er alleen voor open
staan. Ik leer elke dag bij en gooi oude instructies van wieden en
opruimen, schoon maken en snoeien steeds meer overboord. Mijn
grasveldje wordt elk jaar mooier nu ik het niet meer halsstarrig stuur.
Er groeit een oerwoud aan madeliefjes in, zalige boterbloemen en
deze lente ontdekte ik, gelegen op mijn buik terwijl ik mijn hondje
aaide, de lieftallige tijmereprijs (Veronica serpyllifolia).
Vandaag
leerde
ik
dat
de
mannetjesereprijs die ik sinds enkele
jaren laat uitbossen in mijn border
ook medicinale eigenschappen bezit!
In het Latijn wordt mannetjesereprijs
Veronica officinalis genoemd. De
naam Veronica is een samenvoeging
van vera en unica. Samen betekent
dat ´een waar geneesmiddel´.
Officinalis betekent: afkomstig uit de
werkplaats van de apotheker. Ik mixte
de kruiden met gedroogde lavendelbloemen en maakte er een kopje thee
van dat ik mijn rusteloze mams voorschotelde en merkte dat ze er
heil aan had!
De lockdown en het leven in isolement brengt me nog dichter bij de
natuur. Ik word niet meer geprikkeld om te consumeren aangezien ik
niet ga winkelen (de boodschappen worden door de lokale
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supermarkt en de boerderijwinkel geleverd). We eten
seizoensgebonden, lokale producten. Ik kijk steeds meer naar het
voedsel dat onze eigen tuin ons aanbiedt: een slaatje van
paardenbloemen (Taraxacum officinale) en veldzuring (Rumex
acetosa), een heerlijke siroop van de mooie blanke schermen van de
vlierstruik (Sambucus nigra) en straks een lekker smeuïge jam van de
rozenbottels van de nu bloeiende Hondsroos (Rosa canina).
De intensiteit van het ontdekken in deze kleine grote wereld groeit
met elke dag van de lockdown. Ik besef dat we bofferds zijn, maar
weet dat ook mensen die kleiner behuisd zijn dezelfde ontdekkingsreis meemaken.
Dit zijn historische tijden. De natuur laat zich horen, we moeten
alleen leren luisteren.
Carine Schelkens
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Natuur in eigen omgeving
De richtlijnen zijn duidelijk: blijf zoveel mogelijk thuis en een “frisse
neus” haal je in je eigen omgeving. Voorlopig kan ik dus geen
natuurgebieden buiten mijn eigen regio bezoeken. Jammer, maar het
is ook weer geen straf. Al jarenlang heb ik namelijk de goede
gewoonte om bijna dagelijks een wandeling te maken in mijn eigen
woonplaats (Etten-Leur, NL). Dit samen met mijn vaste wandelgezel,
mijn 84-jarige vader. Ondanks zijn gevorderde leeftijd kan hij mijn
tempo nog altijd prima bijbenen.
Het is een vaste route van ongeveer 5 kilometer die start vanuit een
stedelijke omgeving. Na een kwartiertje bereiken we “Vosdonk”. Die
naam klinkt mooier dan de omgeving is, het is namelijk een
bedrijventerrein. Nu niet bepaald een omgeving waar je veel natuur
zou verwachten. Maar als je er oog voor hebt valt dat eigenlijk best
mee. De bermen, braakliggende terreinen en zelfs de platte daken
van de fabriekshallen bieden ruimte aan een geheel eigen
biodiversiteit.
Ter hoogte van de leegstaande
voormalige
Tomado-fabriek
verlaten we de industriezone en
lopen
langs
een
klein
natuurgebied:
“De
Oude
Leemput”. Wat betreft omvang
stelt het niet veel voor, met
slechts 3,5 hectare is het een
postzegel op de plattegrond van
mijn woonplaats. Je loopt er in 10 minuten doorheen. Van oorsprong
was dit gebied een leemput voor de nabijgelegen steenfabriek. In de
jaren tachtig van de vorige eeuw is de put gedempt en ingeplant als
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groene bufferzone tussen industrieterrein en een aangrenzende
woonwijk. Het gebied is momenteel in beheer bij de plaatselijke
afdeling van IVN (Instituut voor Natuureducatie).
Ondanks de geringe oppervlakte is er toch veel variëteit te vinden.
Voorkomende planten, bomen en struiken zijn: wederik,
kattenstaart, dovenetel, riet, kaasjeskruid, zeepkruid, marjolein,
morgenster, lelietje-van-dalen, judaspenning, schaafstro, gewone
agrimonie, adderwortel, gewone brunel, blauwe knoop,
wilgenroosje, meidoorn, vlier, gaspeldoorn, boerenjasmijn,
krentenboom, hazelaar, gagel, eik, berk, wilg, acacia, lijsterbes, hulst,
vuilboom, tamme en wilde kastanje.
Verder kom je er de volgende vogelsoorten tegen: keep, groenling,
putter, sijs, vink, houtduif, koolmees, staartmees, pimpelmees,
zanglijster, merel, winterkoning, roodborst, sperwer, boomklever,
boomkruiper, grote bonte specht, kauw, ekster, gaai, waterhoen,
wilde eend. In het voorjaar heb je bovendien kans op: fitis, tjiftjaf,
zwartkop.
Het is eind maart. Op één van de
wandelingen trekt een hoogwerker mijn aandacht. Hij rijdt van
boom tot boom langs de rand van
“De Oude Leemput”. Twee mannen
zijn bezig met het plaatsen van
nestkasten.
Een
eveneens
nieuwsgierig pimpelmeesje zoekt
driftig doch tevergeefs de ingang
van
één
van
de kastjes.
Teleurgesteld vliegt hij verder. Hij
heeft pech, het zijn vleermuizenkasten (met een smalle ingang aan
de onderzijde). Daar kom je als
eenvoudige pimpelmees niet in.
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Het is fijn om te zien dat in deze onzekere tijden waarin het dagelijks
leven lijkt stilgevallen toch actief in mijn omgeving aan natuurbeheer
wordt voortgewerkt. In totaal zijn er 21 nestkasten opgehangen. Wat
speurwerk op internet leert me dat het type vleermuizenkast
waarvoor is gekozen geschikt is voor verschillende soorten: gewone
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, rosse
vleermuis, bosvleermuis, gewone grootoorvleermuis, franjestaart,
watervleermuis, baardvleermuis en brandts vleermuis.
Kijkend naar de nestkasten
moet ik denken aan het
verband dat wordt gelegd
tussen het virus dat ons zo
in zijn greep houdt en de
vleermuis (als vermeende
bron van besmetting). De
gedachte bekruipt me dat
veel mensen voortaan de
vleermuis als negatief gaan
zien, terwijl dat imago niet terecht is. Niet dat ik zoveel over
vleermuizen weet, maar eind augustus vorig jaar heb ik wel het een
en ander over deze bijzondere zoogdieren opgestoken tijdens de
goedbezochte Nacht van de Vleermuis die Natuurpunt
Noorderkempen organiseerde bij het Karrenmuseum in Essen.
Vanaf “De Oude Leemput” gaat de route via dezelfde weg terug naar
huis. Deze dagelijkse wandeling zal zeker niet snel gaan vervelen.
Toch kijk ik er al wel naar uit dat deze onzekere tijd snel achter ons
ligt, zodat ik als noorderbuur weer probleemloos naar België kan
gaan om grenzeloos te kunnen genieten van de mooie natuur. En
niet op de laatste plaats hoop ik natuurlijk dat activiteiten,
waaronder die van Natuurpunt, weer snel kunnen worden hervat.
Peter Kools
Foto’s: Peter Kools
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Voer voor vogels
Na de winter (of wat er voor moet doorgaan…) komt de lente, maar
ik strooi nog met plezier de uitstekende mengelingen granen, zaden,
noten die overal te koop zijn.… De vogels smullen er van: de kleinere
soorten: mussen, mezen, vinken, roodborstje, merels (die zijn vooral
verzot op gedroogde meelwormen), de grotere: tortelduiven,
bosduiven, soms een kraai. De glazen potten met “pindakaas voor
tuinvogels” trekken ook een specht aan, een gaai, een ekster.
Ook een vetblok, die tussen de stengels van een verwilderde roos
hangt, tegen een muur met houten steunlatjes, valt erg in de smaak.
En dat allemaal in mijn piepkleine tuintje.
Maar vlak bij de scheidingsmuur, langs de kant van de buren, staan
enkele hoge bomen. En dus heeft een eekhorentje ook al dat lekkers
ontdekt. En gisteren en eergisteren zelfs twee eekhorens. Prachtige
diertjes zijn dat! Het lijken mij wel oudere beestekes, maar ze
hebben het blijkbaar erg naar hun zin bij mij.
Eerst waren er de gestrooide zaden en noten die op mijn vogelhuisje
liggen. Het is een vogelhuisje met een deel afgeschermd en met een
smalle opening, zodat de kleinere vogels zeker ook hun deel kunnen
veroveren. Die kunnen via de smalle open strook rustig binnenin
zitten pikken. Een smalle open strook, dat wel, maar niet te smal
voor een eekhoren! Vlug, vlug wat lekkers op en in het vogelhuisje
verzameld, en dan weer weg. Eergisteren hebben ze ook de vetblok
tussen de rozentakken ontdekt. Een tamelijk verborgen plaats,
slechts 2 m voor mijn keukenraam, blijkbaar geeft het de vogels en
hen toch een veilig gevoel. Pootjes op de takken, zittend op de
dwarslat, en smullen maar, het netje vasthoudend met die schattige
pootjes. Gisteren nog een streep zon er op, prachtig !
Het vogelhuisje hangt op een stevige hoge paal, en onder dat huisje,
in die paal heb ik een dikke nagel geklopt, en daar hangt ook nog een
vetbol aan. Een musje komt daar dagelijks van genieten. En toen ik
deze morgen naar buiten keek, zag ik dat de eekhoren deze
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aanlokkelijke bol ook had gevonden. En ondertussen ook ontdekt
had dat die lekkernij eigenlijk los hing. Dus ik heb hem nog juist
betrapt toen hij die vetbol had losgemaakt, en … ermee weg was,
over de tuinmuur naar de veilige bomen, onderweg er telkens even
van snoepend !
Blijf in uw kot ! Maar zeker toch een prachtige dag vandaag !!!
Veerle
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Giebels in het Stappersven
Tijdens de langdurende droogte van 2019 werden in de afvoergracht
van het sluisje aan het Stappersven vijf vissen in het slijk gevonden.
Ze leefden nog amper. Ze werden eruit gevist en ter plekke
begraven.
Bij navraag aan A. Vandelannoote (Aquafin.be) bleek het om giebels
te gaan, een exoot die hier niet thuishoort.
Giebels zijn karperachtigen en familie van de goudvis en kunnen in
vervuild water en slijk overleven.
Dat was de eerste keer dat er vissen in het zure water van de Stapper
werden gevonden.
René Peeters

© René Peeters – Giebels –
2019 – Stappersven

Adventiefwortels
In 2014 heeft Nynke Hollander, stagiair in opdracht van Natuurpunt,
een inventaris gemaakt van alle merkwaardige bomen in de Nolse
Duinen. Dat was een lastig een tijdrovend werk gespreid over 31
stagedagen (maart - augustus 2014)
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Dankzij die grondige verkenning hebben we daar een merkwaardige
berk ontdekt met speciale wortels… adventiefwortels. Die adventiefwortels verschillen van andere wortels door hun oorsprong.
Ze kunnen ontstaan bij bodemverdichting of beschadiging van de
wortels, uit stukjes stengels en bladeren.
Dit jaar zijn we nog eens gaan kijken en die berk heeft alle stormen
weerstaan alhoewel de stam zwaar verrot was. Blijkbaar hebben die
adventiefwortels de stam stevig kunnen ondersteunen.
Intussen vond Marc Vogels ook zulke berken dichtbij Parking Zuid en
Fred Severin vond ze aan de Paalberg.
Dus toch niet zo zeldzaam als we eerst dachten.

© Gert Herman – De Nol – 4 maart 2020
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Hieronder het verslag uit 2014 van Nynke
Stagedag 18: 10 juli 2014
Opgemeten met René Peeters
Vlakbij het eikenbosje (en bij De Nol) staat een berk (boommunner
1468) waarbij het lijkt alsof er een klimplant tegen de stam is
geklommen, maar dit zijn adventiefwortels/stammetjes van de berk
zelf. De berk is hoog en heeft een ijle kruin. Ik heb hem opgenomen in
de inventarisatie als veteraan. Er leven ook veel mossen, korstmossen
(o.a. Cladonia), een witte zwam en veel spinnen op.
Nynke Hollander
“Een moleculair genetische benadering van adventief wortelvorming”
kan je vinden in onderstaande studie uit 2013 van Universiteit Gent:
http://www.pcsierteelt.be/hosting/pcs/pcs_site.nsf/0/82cd432af8af57aec1257c1a
002a4bed/$FILE/03_Een%20moleculair%20genetische%20benadering%20van%20a
dventiefwortelvorming_Danny%20Geelen.pdf

René Peeters

© Fred Severin – De Nol – 28 februari 2020
© Fred Severin – Mont Noir – 17 maart 2020
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Albino salamander
Op 16 april 2020 ontving ik een leuk mailtje met volgende inhoud:
Beste
Weet u wat dit voor salamander is? Albino?
Zit bij ons al voor het tweede jaar in de vijver samen met een aantal
andere salamanders.
Met vriendelijke groeten,
Marleen.
In bijlage zat een foto van een mannetje Alpenwatersalamander,
maar dan helemaal wit.
Volgens enkele herpetologen die ik contacteerde is dit een heel
uitzonderlijk feit.

© Marleen Wouters – 16 april 2020
© Marleen Wouters – 1 juni 2020

De Korhaan nr. 3 / juli 2020

Pagina 23

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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Vergankelijkheid
Ze hebben het ons dit jaar weer eens goed ingepeperd, hoe
vergankelijk we allen zijn. We, dat waren eerst de Chinezen,
vervolgens de Italianen en tenslotte, in maart tot en met alle
Noorderkempenaren. Zelf had ik er reeds eerder een flauw
vermoeden van. Dat komt door de bosanemoontjes. Zegt dat u nog
iets ´bosanemoontjes´?
Eigenlijk ontstond mijn vermoeden niet door de bosanemoontjes
maar door de afwezigheid ervan. Zowat 30 of is het ondertussen 40
jaar geleden had ik er een drietal meegebracht uit het Scham. Op het
Scham en in de omliggende bossen prijkten ze toendertijd her en der
uitbundig. Ik heb de drie in mijn tuin geplant bij de linde die in die
dagen nog een lindetje was. Ze deden het goed. Langzaam maar
zeker bedekten ze elk jaar een beetje groter oppervlak. Althans in het
voorjaar want bij het eind van de lente verdwenen ze, eerst de
bloemetjes, dan de blaadjes. En elk jaar eind februari begin maart
verschenen ze weer. In 2019 stond een oppervlak van meer dan 2
vierkante meter in het groen.
Dit jaar niks in februari, niks begin maart. Hun terrein had volop
groen met witte sterren moeten staan. Maar het was bruin en kaal,
blote grond en bruin lindeblad. Was de droogte van vorig jaar hen te
veel geweest?
Op welgeteld 20 maart zag ik eindelijk leven. Een mager klein plantje
met één wit bloemetje op de rand van hun gebied. Bij nader toezien
stonden iets verderop aan de rand nog een paar tere
anemoonblaadjes. En bij nog nader toezien zag ik het pas. De bruine
grond was bezaaid met platte schaaltjes van hoogstens drie
centimeter diameter en met kleinere bekertjes van hoogstens een
centimeter in tinten van bleekbruin, bruin, rodig bruin, en zwartig
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bruin. Sommige zaten op de grond, andere op een kort zwartbruin
steeltje. Ik heb er eentje uitgegraven. Het steeltje drong diep in de
grond, ging daar over in een zwarte korstige wortel die eindigde
opgerold in zwartgekorste knolletjes met sappig wit vlees.
Mijn dikke Vermeulen liet er geen twijfel over bestaan: Dumontinia
tuberosa alias anemonenbekerzwammen. Een parasiet.
Snapt ge waarom ik er al een flauw vermoeden van had dat we
vergankelijk zijn nog voor het inpeperen en de erop volgende ei-zopaniek toesloegen?
Koen Verschoore

Door Vavrin - Eigen werk, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19249952

P.S. Vorige keer ging het over Judasoren. En ja, die zag ik dit jaar ook
in april, zij het ineengeschrompeld. Op vlier uiteraard. Nu nog juni en
juli afwachten.
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Gestage groei van een gierzwaluwkolonie
We moeten flink in de tijd terug gaan om de groei van deze kolonie in beeld
te kunnen brengen.
Eind 1999 namen Werkgroep Leefmilieu van Essen en de
Gierzwaluwwerkgroep Natuurpunt-Noorderkempen contact op met het
bestuur van de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Geboorte van EssenCentrum. De kerk ging in 2000 een flinke opknapbeurt krijgen en dat was
voor ons het sein om een voorstel op tafel te leggen i.v.m. het aanbrengen
van nestgelegenheid voor gierzwaluwen.

Men had vertrouwen in ons voorstel en in overleg met de
architecten, vonden we een zeer eenvoudige en goedkope oplossing.
Begin 2001 werden er 32 (8x4) sleuven in de vloer gemaakt van 3 cm
bij 7 cm; voldoende groot om de gierzwaluwen toegang tot de
nestruimten te verlenen. We kunnen hier spreken van “selectieve”
nestplaatsen, enkel geschikt voor gierzwaluwen. De binnenruimte
van de nestkast meet ongeveer 50 cm bij 40 cm en is 8 cm hoog,
bovenaan afgedicht met een houten plaat voorzien van 2 openingen,
deels voor ventilatie, maar ook om ze gemakkelijk op te kunnen
tillen.
De hoogte van 8 cm is
voldoende
omdat
de
gierzwaluw niet loopt,
maar kruipt. Wij hebben
ook wat nestmateriaal
(hooi) aangebracht, dat
helpt de vogels om een
nieuw nest op te bouwen.
Gierzwaluwen kunnen niet
op de grond komen om
materiaal te verzamelen;
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ze plukken al wat bruikbaar is uit de lucht. Eens de nestplaatsen klaar
waren om ingenomen te worden, hebben we één jaar tijdens het
broedseizoen lokgeluiden afgespeeld aan de noordkant nr. 8. Het was
een hele constructie met een speaker, timer, geluid … alles mooi
opgeborgen in een zekeringskast. Het geluid werd van eind april tot
begin augustus op drie tijdstippen van de dag afgespeeld , ‘s morgens
,op de middag en ‘s avonds. Tijdens het afspelen was er grote
activiteit rond de toren. Gierzwaluwen kwamen wel degelijk op het
geluid af. Na 1 jaar zijn we gestopt met het geluid af te spelen, want
ze hadden de locatie ontdekt en dat was volgens ons voldoende. Nu
was het afwachten wat er de volgende jaren ging gebeuren… in
gebruik nemen of niet?
Ik heb verschillende jaren gepost aan de toren in de hoop de eerste
bezetting te kunnen noteren. Van het vele uren observeren in de
hoogte kreeg ik nekklachten, maar die verdwenen vanzelf eens het
broedseizoen voor bij was. Het was met een bang hartje afwachten
of ze de aangeboden nestplaatsen effectief zouden aanvaarden en
wanneer?
In 2009 kreeg ik een melding van José Peeters van onze werkgroep
dat er op het westen (voorzijde) een gierzwaluw binnen vloog! Oef,
dat was zeer goed nieuws, een pak van mijn hart. De aanzet was er!
Was dit de geboorte van een nieuwe kolonie? Zoals het er nu
voorstaat kunnen we dat wel stellen. In 2012 waren er 4 nesten te
vinden, op het oosten 1, noorden 1, westen 2, enkel op het zuiden
nog niets. Wij komen nooit op de zolder tijdens het broedseizoen om
de vogels niet te verstoren, dat doen we pas als de kolonie verlaten
is. De laatste jaren hadden we een probleem bij het controleren door
een gigantische kolonie Grasvliegjes. Het was gewoon onmogelijk om
een degelijke inventarisatie te doen.
Grasvliegjes zijn niet groter dan 3 mm en overwinteren graag op
kerkzolders, zijn niet schadelijk maar zijn door hun grote aantallen
wel bijzonder hinderlijk! Deze vliegjes zijn pas op de zolder gekomen
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nadat vlak in de buurt een aantal oude gebouwen, die begroeid
waren met Klimop, afgebroken zijn, waardoor ze een andere plek
hebben gezocht, de kerkzolder dus. In die oude gebouwen, waar nu
de residentie Smeyershof, is zaten ook nesten van gierzwaluwen. We
hebben nu twee kolonies op de kerkzolder waarvan één ongewenst!
De kerkfabriek heeft een poging ondernomen om deze vervelende
beestjes te verdelgen, maar bij ons laatste bezoek op 22 februari
2020 bleek dat het maar een gedeeltelijk succes was. We zijn er nog
niet vanaf!
Wat is momenteel de bezetting door gierzwaluwen? Wel we komen
aan 8 nesten en enkele twijfelgevallen op het noorden. Op het
noorden zeker 1, oosten 2, zuiden 3 en westen 2. Met een totaal van
8 nesten zitten we op 25% van de mogelijke bezettingsgraad. Daar
mogen we tevreden over zijn. Het kan alleen maar beter, op naar de
50% … dat zou heel mooi zijn!
Ik heb van de gelegenheid
gebruik gemaakt om de
nestplaatsen te nummeren
(4x 8). Dat maakt het wat
overzichtelijker om te tellen
op een duistere zolder. Als
we vanop de begane grond
tellen is het steeds van links
naar rechts, dus boven is het
net omgekeerd.
Wat ik (gelukkig) nog niet gevonden heb in de nestplaatsen zijn
poppen van de gierzwaluwluisvlieg Crataerina pallida, die enkel bij
gierzwaluwen voorkomt. Deze luisvlieg kan niet vliegen vanwege de
gereduceerde vleugels en gebruikt de gierzwaluw als gastheer. Eens
de gierzwaluwen vertrokken zijn sterven de volwassen dieren en
laten een soort pop (prepuparium ) achter voor het volgende jaar.
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Ik heb nog een bordje aan de laatste trap naar de zolder bevestigd
met wat info over de kolonie.
Gierzwaluwen zijn beschermde vogels, alsook hun nesten, eieren en
jongen maar kunnen zichzelf niet beschermen. Daarom is het aan ons
om dat met het nodige respect te doen. Een gierzwaluwkolonie
groeit maar met mondjesmaat aan; dus we moeten niet verwachten
dat ze spectaculair gaat toenemen. Mocht er één nest per jaar
bijkomen, dan zou dat al een fantastisch resultaat zijn !
Dank aan Hilde voor de sleutel, Patrick voor de assistentie en Fons
voor zijn betrokkenheid
Wie nog met vragen zit kan altijd terecht bij:
De Bock Wim
Guido Gezellelaan 13
2910 Essen
0495 441 775

“Gierzwaluwen brengen mensen samen“
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Grote natuurherstelwerken Boterbergen afgerond
In de Boterbergen in Kalmthout zijn de grootschalige natuurherstelwerken
afgerond. De meest ingrijpende werken zijn achter de rug, de wandel- en
fietspaden zijn heraangelegd en de natuur krijgt weer de nodige rust.
“De afgelopen 7 maanden was het natuurgebied herschapen in een werf
met tractoren, houtkarren en rupskranen”, vertelt Frederik Naedts,
projectleider van Natuurpunt. “Dat was een grote beproeving voor de vele
fietsers en wandelaars. Maar de werken waren echt wel nodig aangezien er
een jarenlange beheerachterstand was.”

Natuurpunt is sinds 2009 eigenaar van het gebied en door de vorige
eigenaar werd er minder aandacht besteed aan de natuur. Hierdoor
konden 42ha uitheemse rododendrons en 100ha Amerikaanse
vogelkers floreren. Deze vormen een probleem omdat ze de
inheemse natuur wegdrukken. Verder had het gebied vooral een
economische functie voor de teelt van naaldhout. Door alle
Amerikaanse vogelkers en 20ha rododendron te verwijderen kunnen
inheemse soorten het terug overnemen. Langs de bospaden zijn er
brede bosranden gekapt en geplagd* waarbij het golvende landschap
terug zichtbaar is. Hierdoor komt er meer licht in het bos waar heide
en bloemen- en besdragende struiken kunnen groeien.
*Plaggen is het afschrapen van de strooisellaag tot op de zandbodem waardoor
heide kan groeien.

Vernieuwde fiets- en wandelpaden
Bij de afvoer van takken, stammen en plagsel zijn de wegen kapot
gereden en na een lange regenachtige periode was het wachten op
goed weer zodat de wegen konden uitdrogen en hersteld worden.
Dat is afgelopen week gebeurd door te schaven, eggen en walsen.
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© Luc Jordaens

Hierdoor kunnen wandelaars en fietsers terug genieten van het
gebied op de aangegeven paden.
Komend najaar wordt er heidemaaisel uitgespreid op de geplagde
delen zodat de heide zich binnen 5 jaar zal herstellen. Waar
inheemse struiken niet spontaan kiemen, worden komende winter
inheemse bomen en struiken aangeplant op de overgangen van de
heide naar het bos zodat er een mooi landschap ontstaat.
Eveneens in het najaar van 2020 zal de aannemer de werken
finaliseren door de laatste 22ha rododendron te verwijderen in het
noorden; waarbij het naaldbos behouden blijft. De hinder voor
fietsers en wandelaars zal beperkt zijn.
De werken kaderen in het Europees natuurherstelproject LIFE Helvex
waar Natuurpunt samen met het Grenspark Kalmthoutse heide, het
Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurmonumenten
grensoverschrijdend samen werken aan meer natuur.
Frederik Naedts - projectleider Natuurpunt
info: 0478-26 79 91
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Aanbrengen van steenmeel in de heide als
experiment tegen verzuring
In 2009 kocht Natuurpunt het Stappersven en de Nol. Ze lieten er geen gras
over groeien; al na enkele jaren werd een grootschalig herstel van
stuifzand, droge en natte heide uitgevoerd. Een groot succes, maar zou dit
goede resultaat duurzaam zijn? Er waren vermoedens dat de bodem in
sterke mate verzuurd was en dat dit waarschijnlijk de reden was dat een
aantal planten die hier vroeger voorkwamen uit het landschap verdwenen
waren. Een prima reden om een bijkomend onderzoek te starten.

Zoals elk goed onderzoek, begin je met het verzamelen van
gegevens. Als je denkt dat de grond niet deugt, is het nemen
grondstalen een logisch begin: bij goed weer en in een mooie
omgeving is dat een prettige bezigheid, maar bij nat, koud en
windering weer wordt het een hele opgave. We hebben geluk, op de
dag van de staalname regent het niet; maar je moet wel héél lang
stilstaan om het een beetje warm te krijgen.
Frederik heeft het onderzoekscentrum “B-ware” aangesproken om
de studie uit te voeren. Zoals altijd is hij goed voorbereid. Na de
kennismaking haalt hij enkele luchtfoto’s te voorschijn en toont waar
de laatste drie jaar naaldhout gekapt werd om landduinen te maken;
het zand stuift behoorlijk en de heidespurrie kiemt massaal. Verder
toont hij op de kaart hoe in de lagere zone van de Nol, een voormalig
hoogveenmoeras ten noordoosten van de Nolse duinen, 5 ha berken
verwijderd zijn en kleinschalig geplagd werd. Het regenwater dat in
de Nolse duinen infiltreert, komt hier als kwel terug tevoorschijn, en
vormt de ideale groeiplaats voor beenbreek, draadzegge en
Klokjesgentiaan, die allemaal terug zijn van weggeweest.
Maaike Weyters van B-ware is opgetogen over de behaalde
resultaten, want overal in het West-Europese heide- en stuifzandlandschap is er sprake van een groot verlies aan biodiversiteit, zowel
van flora als van fauna. “Door jullie maatregelen is een verdwijnend
biotoop hier nieuw leven ingeblazen.”
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“Maar”, gaat zij verder, “een
belangrijke
component
in
de
degradatie van het heidelandschap is de vermestende en verzurende
werking van atmosferische zwavel- en stikstofdepositie. Deze zijn het
gevolg van verkeer, industrie, landbouw – vooral veeteelt - en van
huisverwarming. Deze zijn allemaal in sterke mate aanwezig in de
onmiddellijke omgeving.” En toen werd haar uitleg even technisch:
Verzuring van de bodem leidt op langere termijn tot een afname van
beschikbare basische kationen zoals calcium, magnesium en kalium,
tot een toename in de beschikbare aluminiumconcentratie, en tot
een verstoorde NH4/NO3-ratio. Vooral de hoge beschikbare
ammonium- en aluminium-concentraties zijn nefast voor kensoorten
in een goed-ontwikkeld heidelandschap. Dit is de oorzaak dat zelfs
relatief algemene soorten zoals Muizenoor, Tormentil en Stekelbrem
verdwijnen uit het heidelandschap, iets wat Frederik ook al
opgemerkt had.
De moed zinkt mij in de schoenen wanneer ze vertelt dat een
natuurlijk herstel nauwelijks nog mogelijk is, zelfs niet na afname van
de zuurlast.
Maar dan komt het goede nieuws: Maaike vertelt dat er mogelijk
goede resultaten te boeken zijn door bufferende stoffen in de Nolse
Duinen te verspreiden. Op deze manier kan je de basenverzadiging
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van de bodem herstellen. Haar doel is om met haar onderzoek en de
maatregelen die daaruit voortvloeien, de pH met 0.5 tot 0.7 te
verhogen, tot op het niveau van vóór de verzuringspiek van de
laatste 75 jaar. Ze spreekt ook over ‘catchment liming’, dat is Engels
maar klinkt Chinees. Frederik legt mij later uit wat het betekent: de
bufferende stoffen die in de duinen aangebracht worden, lossen daar
langzaam op in het regenwater. Op het moment dat dit water enkele
jaren later als kwel terug tevoorschijn komt in lagere delen zoals De
Nol, komen deze mineralen daar terug tevoorschijn, zodat ook daar
de pH licht stijgt. Het Grijs kronkelsteeltje moet deze uitleg begrepen
hebben, want het sloeg op slag een tint grijzer uit van schrik. Ik denk
dat het, 75 jaar nadat het van Amerika ingevoerd is, ondertussen
Nederlands verstaat.

Maar genoeg gepraat, we zijn hier om stalen te nemen. Ik herinner
mij levendig dat bij de grondboringen om kleilagen op te sporen onze
boor op zes meter diep vast zat. Het was toen twee uur hard labeur
voor ons drie om de boor terug boven de grond te krijgen. Ik ben op
alles voorbereid, maar nu valt het goed mee: we zijn met velen en de
meeste stalen zijn zeer oppervlakkig, nooit dieper dan één meter. De
staalpotjes zijn snel gevuld. Nu enkel nog wachten op de studie.
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Enkele maanden later,
veel
vroeger
dan
verwacht,
belt
Frederik. Hij belt niet
om de studie te
bespreken, maar om
te horen of ik mee wil
om een ander soort
stalen te nemen.
Hij wil ook de invloed van bufferstoffen op het bodemleven laten
onderzoeken. Hierbij was het nemen van stalen helemaal kinderspel.
Daartoe legt men een stalen ring op de grond en drukt men de boor
10 cm diep in de grond. Enkel nog het staal op lengte snijden, enkele
foto’s nemen, met GPS de coördinaten vastleggen, en klaar is Kees.
Het labo-onderzoek is boeiender, maar niet geschikt voor gevoelige
zielen. Het grondstaal wordt in een koker gegoten en langs de
bovenzijde verwarmd. Alle levende wezens kruipen voor het
warmtefront uit naar onder, waar ze door een gaas heen netjes in
een bad alcohol vallen – geconserveerd en geprepareerd voor telling
en onderzoek.
Eindelijk komt het resultaat van het onderzoek. De titel belooft.
“Bodemchemisch onderzoek naar mogelijkheden tot bufferherstel in
de Nol en de Nolse Duinen”; een hele mond vol. Tijdens het lezen
beklaag ik mijzelf: ik moet alles minstens twee keer lezen om er iets
van te begrijpen. Ik lees bijvoorbeeld aanvankelijk met veel plezier
dat de Kalmthoutse Heide een rompgemeenschap is, tot een
woordenboek mij verklaart wat een rompgemeenschap is: voor natte
heide betekent dit een gemeenschap waar de meeste veenmossen
en de Kleine zonnedauw verdwenen zijn en waar enkel de Gewone
dophei nog standhoudt. Wat Frederik en Maaike vreesden, blijkt
waar te zijn: de heide stelt het niet goed.
Maar terug naar het verslag: het blijkt zeer grondig gevoerd te zijn.
Alles werd niet over één kam gescheerd, maar het gebied werd
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onderverdeeld in vier categorieën: droge zandgronden met veel en
droge zandgronden met weinig organische materialen (jonge
stuifzandcellen tegenover oud overgroeid stuifzand), natte venige
zandbodems en enkele referentiebodems. Deze referentiebodems
vormen het doel van het beheer, hier groeit er nog Stekelbrem,
Hondsviooltje, Echt duizendguldenkruid en Liggende vleugeltjesbloem, allemaal planten die ik niet ken.
De resultaten liegen er niet om: De baseverzadiging ligt tussen 25 à
30%, terwijl Echt duizendguldenkruid 90% verkiest. De zuurtegraad,
Maaike en Frederik spreken steeds over pH, ligt meestal onder de
grens van 3,5. In de literatuur wordt pH 3.5 als een ondergrens
genomen voor een goed-ontwikkeld droog heidegebied. Ook de
ammoniumconcentratie ligt meestal boven de kritieke waarde, in de
controlestroken is ook deze waarde veel beter.
En elke studie sluit af “synthese en advies”: Het heide- en
stuifzandlandschap zoals we dat momenteel in West-Europa kennen
is het gevolg van langdurige uitputting en uitloging van de bodem
door menselijk toedoen, een half-natuurlijk landschap. De verzuring
en de vermesting van de laatste 75 jaar, doet dit landschap echter de
das om. Als we terug willen naar het landschap van net vóór de
enorme toename in atmosferische depositie, wordt geadviseerd om
een bufferherstel uit te voeren. Dit ingrijpen door middel van het
aanbrengen van bufferstoffen moet in dat licht niet als “onnatuurlijk”
gezien worden, maar wel als een broodnodige correctie op de
menselijke overbelasting van het ecosysteem. Het licht verhogen van
de pH stimuleert de nitrificerende bacteriën die ammonium
omzetten in nitraat, waardoor een hervestiging van soortenrijke
heide- en stuifzandvegetatie mogelijk wordt.
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Hoewel een gebiedsdekkende bodembuffering de uiteindelijke
oplossing is, stelt men niet voor overal bufferstoffen aan te brengen.
Er zijn momenteel nog te veel kennislacunes over de diverse soorten
bufferstoffen en hun langdurige effecten op bodem en bodemleven.
Uit voorzichtigheid moet eerst een grootschalig experiment
uitgevoerd worden. Het voorstel is om in totaal 10 ha te bufferen,
met naargelang de ondergrond tussen de 5 en 10 ton/ha soilfeed,
soms aangevuld met 1 à 2 ton/ha dolokal. De dolokal werkt veel
sneller, maar is na enkele jaren uitgewerkt. In de actieve
stuifzandcellen, waar door de permanente verstuiving steeds nietuitgeloogd zand boven komt te liggen, worden geen ingrepen
uitgevoerd. Hier redt de natuur zichzelf.
De studie gaat vingerwijzend verder: “Het verbeteren van de
gronden waar de zaadbank uitgeput is, is als ploegen zonder zaaien,
de oogst zal klein zijn. Vele rode lijstsoorten zijn vaak niet in staat om
de herstelde percelen te herkoloniseren. Daarom raden wij
uitdrukkelijk aan om het herstel te combineren met het gelijktijdig
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inbrengen van de kensoorten uit het beoogde habitattype”. Dit kan
bijvoorbeeld door in de nazomer maaisel te verzamelen uit een
goed-ontwikkeld en naburig referentiegebied met grote populaties
van kensoorten, en dit maaisel vervolgens uit te spreiden over het
herstelgebied in vlakken, stroken of eilandjes. In plaats van maaisel
kan ook plagsel uit goed-ontwikkelde referentiegebieden
aangebracht worden. Dit levert nog betere resultaten aangezien
daarmee niet alleen zaden maar ook het belangrijke bodemleven en
kenmerkende bacteriën worden ingebracht.
Tot zo ver de theorie, nu de
praktijk: het aanbrengen van
steenmeel. Goede machines zijn
hiervoor niet ontwikkeld, we
moeten het stellen met wat er
bestaat om bv. voetbalvelden te
bewerken. De opdracht van
Frederik aan Maarten was klaar
en duidelijk: “Maarten, gij
arrangeert dat wel, he !”.
De opdracht bevalt Maarten wel
en de volgende dag gaat hij aan
de slag. Hij laat de tractor de omtrek van het te behandelen gebied
afrijden, en met behulp van GPS bepaalt hij dan de oppervlakte van
het gebied. Dan kiepert hij één Big-bag van de soilfeed in de
strooiwagen, stelt hij de snelheid van de strooiband in en laat de
tractor met een constante snelheid rondrijden. Als de strooiwagen
leeg is, bepaalt hij met de GPS de oppervlakte die bestrooid is, en
past de snelheid van de strooiband aan zodat de beoogde
hoeveelheid per ha gestrooid wordt. En dan zijn we vertrokken voor
enkele dagen strooien. De tractor die ontworpen is voor vlakke
voetbalvelden houdt zich kloek, het losse zand en de duinhellingen
vormen geen probleem, en het slalommen tussen de stronken van de
oude bomen valt behoorlijk mee. Zelfs het stof valt mee, ondanks de
felle wind. Maarten is opgetogen.
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Het resultaat mag gezien worden: een lichte grijsverkleuring met af
en toe een wit bolletje dolokal ertussen. De Kruipbrem en
Stekelbrem, die al terug opschieten op de geplagde stukken, zullen
het nu beter naar hun zin hebben.
Verspreiden van steenmeel staat nog in de kinderschoenen. De
resultaten van de eerste proeven, vooral in Nederland, zijn
bemoedigend. Om de resultaten in de Nolse Duinen te beoordelen,
zullen we jaren geduld moeten oefenen en dikwijls het terrein
opgaan om te monitoren. Maar lijdzaam toezien hoe de natuur
verder verarmt zonder iets te ondernemen, is geen oplossing.
Marc

© https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/images/buiten-kulak/bomenheesters/Genista%20pilosa%20-%20Kruipbrem/index.htm
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Herintroductie van de jeneverbes in
Grenspark Kalmthoutse Heide
De jeneverbes Juniperus communis L. is naast taxus Taxus baccata L.
waarschijnlijk de enige inheemse naaldboomsoort in Vlaanderen die werd
toegevoegd aan de lijst van beschermde soorten (Koninklijk Besluit, 1976).
Ze staat in Vlaanderen gecatalogeerd als ‘kwetsbaar’ (Van Landuyt et al.,
2006). De soort komt voornamelijk voor op kalkgraslanden en arme
zandgronden als struik of kleine boom en is normaal gezien tweehuizig. Het
verspreidingsgebied van de jeneverbes strekt zich uit langs de boreale en
gematigde zones van het noordelijk halfrond. In Vlaanderen komt de soort
hoofdzakelijk voor op de droge, arme zandgronden van het Kempens
Plateau in Limburg.

Even voorstellen
De jeneverbes is zowel ecologisch als folkloristisch een wonderlijke
struik. Dat blijkt ook uit zijn lange geschiedenis. Niet voor niets zijn in
Europa meer dan driehonderd streeknamen van de struik bekend.
Het karakter van de jeneverbes is mythisch en mysterieus. De
vormen lopen sterk uiteen, van een slanke zuil van zes meter hoog
tot een wijdvertakte struik van minder dan drie meter hoog. De
jeneverbes heeft een grote behoefte aan licht en kan niet gedijen in
de schaduw van andere bomen. Jeneverbessen zijn of mannelijk of
vrouwelijk en alleen aan de vrouwelijke struiken komen bessen voor.
Struwelen van jeneverbes vormen een uniek leefgebied voor planten
en dieren die zeldzaam worden, zoals bijzondere mossen en
paddenstoelen. Klapeksters en kneus broeden bij bijvoorbeeld graag
in dichte, stekelige jeneverbessen.
In grote delen van Europa, maar voornamelijk in het noordwesten en
in de droogste delen van het mediterrane gebied, gaan de populaties
van jeneverbes helaas sterk achteruit. In Vlaanderen stelden
Adriaenssens et al. (2006) een aanzienlijke afname van de soort vast
gedurende de laatste decennia, een trend waar Burny (1985) een
twintigtal jaar eerder ook al voor had gewaarschuwd. Uit de studie
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van Adriaenssens et al. blijkt dat zowel het aantal struiken binnen
populaties als het aantal populaties drastisch daalt. Hierbij valt op
dat enerzijds de afname van het aantal individuen het sterkst is in de
grote populaties en dat anderzijds vooral de kleine populaties de
grootste kans lopen om te verdwijnen (Adriaenssens et al., 2006).
Ook in omliggende regio’s zoals Wallonië, Nederland, Noord- en
West-Duitsland, Noord-Frankrijk en Engeland is de soort in
toenemende mate bedreigd en het onderwerp van verschillende
beschermingsacties.
De belangrijkste redenen voor de achteruitgang van jeneverbes zijn
vermoedelijk het verdwijnen van geschikte habitats, degradatie van
de habitat op plaatsen waar jeneverbes nog voorkomt en een
gebrekkige verjonging (Verheyen et al., 2005). Sinds het begin van de
twintigste eeuw is door bebossing, ontginning voor landbouw en
urbanisatie de oppervlakte van heidegronden (Piessens et al., 2005)
en kalkgraslanden (Bottin et al., 2005) sterk afgenomen. De
introductie van kunstmeststoffen zorgde ervoor dat traditionele
gebruiksvormen (begrazing, maaien en plaggen) wegvielen en dat de
heidegronden hun rol in het landbouwsysteem verloren. Daardoor
zijn veel jeneverbespopulaties sterk afgenomen in grootte en
geïsoleerd geraakt.
Bovendien hebben de huidige resterende populaties in Vlaanderen
zich in de laatste dertig tot vijftig jaar niet meer uitgebreid en zullen
zij, als deze trend zich voortzet, binnen enkele decennia verdwijnen
door veroudering (Adriaenssens et al., 2006). De problematische
verjonging is echter voornamelijk een lokaal probleem, want in
andere delen van Europa kan wel massaal verjonging optreden
(Zweden, Polen, Alpen; Falinski, 1980; Rosén, 1995; Rosén & Bakker,
2005). In het complexe reproductieproces van jeneverbes zijn de
geringe productie van kiemkrachtig zaad, de veeleisende
kiemingsomstandigheden en de hoge mortaliteit onder de zaailingen
limiterend (Garcia et al., 2001, Verheyen et al., 2009). Adriaenssens
et al. (2006) stelden in hun rapport dat de soort in Vlaanderen in
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hoog tempo aan het verdwijnen is en dat er snel actiegerichte
maatregelen nodig zijn voor behoud op korte en lange termijn.
Jeneverbes in Grenspark Kalmthoutse Heide
De aanwezigheid van een aantal zeer oude exemplaren toont dat de
soort hier waarschijnlijk al sinds lange tijd voorkomt. In het recente
verleden zijn er reeds enkele aanplantingen geweest door het ANB.
De branden van 1996 en 2011 vernietigden echter al deze nieuwe
exemplaren. Daarom groeide het idee om op vrij grote schaal nieuwe
planten te introduceren in het Grenspark. Allereerst contacteerde ik
de heer Gruwez (doctoraatsonderzoeker Universiteit Gent) met de
vraag of herintroductie zinvol was en met welke zaken we rekening
zouden moeten houden. Uitgebreid onderzoek van de heer Gruwez
aan de universiteit van Gent heeft uitgewezen dat er nog geen
genetische differentiatie is tussen de verschillende populaties in
Vlaanderen en Nederland.
Er was dus ruim stekmateriaal voorhanden dat kon gebruikt worden
voor een eventuele herintroductie in de Kalmthoutse Heide. We
kozen uit een waaier van zoveel mogelijk verschillende
moederplanten. Een deel van de mannelijke stekken werd genomen
van nakomelingen van het oorspronkelijke exemplaar dat nog steeds
aanwezig is in het Stappersven. De andere exemplaren werden
genomen van nakomelingen uit de provincie Limburg en de Veluwe.
Het stekmateriaal werd geleverd van planten uit tuinen die
rechtstreeks afkomstig waren van inheems, of autochtoon
plantmateriaal. De heer Gruwez verklaarde verder: “Aanplanten
gebeurt bij voorkeur in groepjes van 10 tot 15 planten. Het is wel aan
te raden dat de groepjes zelf niet te ver van elkaar liggen (maximaal
100 à 200 meter), zodat uitwisseling van genetisch materiaal via
windbestuiving nog mogelijk is. Herintroductie is enkel nuttig in
gebieden waar daadwerkelijk ‘jeneverbesvriendelijk’ beheer gepland
is. Heidegebieden en stuifzanden komen hiervoor sowieso in
aanmerking, vooral als er af en toe bodemverstoring plaatsvindt. Het
is ook aan te raden om niet enkel in de omgeving van de struiken
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geschikt beheer te voeren, maar ook op een ruimere
(landschappelijke) schaal, zodat verjonging ook mogelijk is buiten de
aangeplante groepjes.” Om al deze redenen en dankzij het
enthousiasme van Natuurpunt vzw en Natuurmonumenten werd de
omgeving van het Stappersven en het Nederlandse gedeelte van het
Grenspark uitgekozen (Kriekelarenduinen) – én omdat hier een
aantal minder brandgevoelige plekjes liggen. Daarnaast werden
verschillende planten op ruimere schaal ‘gedoneerd’ aan o.a.
Pannenhoef (Zundert), de omgeving van Hoogstraten-Turnhout en
Lille.

© Koen Vandekeybus - Opkweek van jeneverbes in de serre van het Provinciaal Instituut
voor Technisch Onderwijs te Stabroek (Pito)

De moderne serre van PITO Stabroek zou vanaf 2012 drie jaar
dienstdoen om honderden exemplaren te huisvesten en tot een
geschikte omvang op te kweken.
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In 2015 plantten de leerlingen van PITO Stabroek o.l.v. René Peeters
en Jos Jacobs de eerste exemplaren uit aan het Stappersven bij de
Nolse Duinen. Al snel volgden de Keetheuvel, Kriekelarenduinen (NL),
de omgeving van de abdij van Ossendrecht en de Boterbergen. Twee
jaar geleden werden in samenwerking met de gemeente Essen elf
exemplaren aan het Benegobos te Essen geplant. Al snel bleken
reeën het gemunt te hebben op onze planten. In het voorjaar begint
namelijk de bast om hun gewei te jeuken omdat het begint af te
sterven. Door de jeuk schuren (vegen) de reebokken hun gewei langs
de jeneverbessen, waardoor de bast van het gewei wordt verwijderd.
De schade bij de niet-uitgerasterde planten was groot, maar geen
enkele plant stierf af. De planten begonnen onderaan spontaan uit te
stoelen, weliswaar met versterkte groei. Een degelijk raster zou al
snel noodzakelijk blijken.

© René Peeters – Plaatsen van rasters aan het Stappersven

Sommige planten op laaggelegen zones groeiden echter nauwelijks,
wellicht door een veel te hoge en weinig fluctuerende watertafel. De
planten op hoger gelegen delen waar bovendien nog wat organisch
materiaal in de bodem zit, doen het wel goed tot zelfs opmerkelijk
goed gedurende de warme droge zomers van de laatste jaren.
Wellicht speelt ook de uitzonderlijk lage pH van de bodem in delen
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van het Grenspark de planten parten. Ondanks deze vaststellingen
op het terrein kunnen we stellen dat er bijzonder weinig planten
afgestorven zijn.
Een van de redenen waarom de jeneverbes vergrijst, zijn de
problemen met de kieming van de zaden. Bovendien overleven veel
kiemplanten de eerste jaren niet (o.a. door vraat van konijnen). Er
werd en wordt volop onderzoek gedaan naar de verjonging van
jeneverbesstruwelen. Uit die onderzoeken blijkt telkens dat er
meerdere oorzaken aan de basis liggen van gebrekkige verjonging.
Uit bodemchemisch onderzoek naar mogelijkheden tot bufferherstel
in de Nol en de Nolse Duinen door onderzoekcentrum B-WARE uit
Nijmegen (2019) kunnen we besluiten dat bepaalde factoren een erg
limiterende rol spelen voor de ontwikkeling en terugkeer van
doelsoorten van het goed ontwikkelde heide- en stuifzandlandschap.
Wellicht kunnen we de resultaten uit dit rapport extrapoleren naar
een groot deel van het Grenspark: o.a. de erg lage pH in combinatie
met slecht bufferende mineraalarme bodems, de ophoping van
organisch materiaal (accumulatie van ammonium) en het vrijkomen
van plant-toxisch aluminium. Specifiek voor jeneverbes vormen ook
invasieve struwelen van de exotische Pontische rododendron in onze
streek een reële bedreiging voor spontane vestiging en uitbreiding
op ruimere schaal.
De laatste jaren wordt er echter in Vlaanderen en Nederland tegen
de verwachtingen in spontane en geslaagde verjonging vastgesteld.
Een eensluidende verklaring voor dit onverwachte succes is er niet,
speculaties als de verminderde zure neerslag, lagere ammoniakemissies en proeven met specifiek beheer zijn wellicht deel van deze
ingewikkelde puzzel. Door de problematische kieming hebben we op
het terrein nooit gefocust op de aanwezigheid van kiemplanten. In
het voorjaar van 2019 waren we dan ook verrast door de vondst van
een aantal minuscule kiemplantjes in de onmiddellijke omgeving van
enkele planten in de Nolse Duinen. Uit nader onderzoek bleek al snel
dat verschillende struiken aan Nederlandse en Vlaamse kant voor
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nakomelingen hadden gezorgd.
Een deel van deze kiemplantjes
werd op basis van extern
deskundig advies zorgvuldig
uitgestoken om thuis verder op
te kweken in “couveuse”
omstandigheden.
Na een jaar zijn deze plantjes al
een twintigtal centimeter groot
en rijp om uitgeplant te worden,
wat duidelijk sneller gaat dan
het hele stekproces.
© Christoffel Bonte – 2019 – Zaailing van Jeneverbes in de Nolse Duinen

Ondertussen zijn de planten in het Grenspark groot genoeg om zelf
ook stekken te kunnen leveren. Dit voorjaar werd bovendien voor de
eerste keer geëxperimenteerd met het zaaien van jeneverbes in
potjes. Hiervoor is het nog wachten op enig resultaat. Voorzichtig
worden ook de eerste plannen gesmeed om groepsgewijs verder uit
te planten in het centrale deel van het Grenspark en zo een
verbinding te creëren tussen de populatie van het Stappersven en
die in het militaire domein van Ossendrecht. Interessant en
belangrijk is ook de aanwezigheid van zogenaamde ‘roestbomen’ in
het jeneverbesstruweel. Een vogel heeft in zijn territorium altijd een
paar bomen die hij graag gebruikt om uit te rusten. Vogels doen zich
graag tegoed aan de zaden van de jeneverbes. Dit zijn dan ook de
locaties waar de meeste uitwerpselen van de vogel terechtkomen.
Consumptie van de bessen heeft een positief effect op de kieming.
Het verteringsproces zorgt voor de afbraak van kiemingsremmende
stoffen in het vruchtvlees van de bes en de uitwerpselen geven wat
meststoffen mee voor de kiemfase. De boom biedt ook een
halfschaduw-situatie waarin de jeneverbes goed gedijt en de kans
groter is dat het zaad terechtkomt op een plaats waar het ook kan
ontkiemen. Vice versa biedt ook het jeneverbesstruweel
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bescherming tegen begrazing voor een klein boompje.
Inventarisaties en behoud van deze ‘roestbomen’ zijn daarom
belangrijk. Deze bomen kunnen er immers voor zorgen dat er op een
ruimere (landschappelijke) schaal verjonging optreedt. De
verspreiding van het zaad is een van de belangrijkste oorzaken voor
het slagen van de verjonging (Timmer, 2019) en het verbinden van
groepen jeneverbessen op ruimere landschapsschaal.
De mythe blijft bestaan
De jeneverbes heeft de mens altijd aangesproken. In 2004 luidde het
onderzoeksbureau Alterra de alarmklok in Nederland: de jeneverbes
vergrijst en zou binnen de tien jaar uitsterven in Noord- en OostNederland. Prompt vatte een groep vrijwilligers de koe bij de horens
en werd de Jeneverbesgilde opgericht. Zij strijden sinds 2004 in
Drenthe voor het behoud van de voor Drenthe o zo karakteristieke
jeneverbes, een icoon voor die provincie.

© Christoffel Bonte – 2019 – Jeneverbessen in de Nolse Duinen

Gelukkig kunnen we ook in het Grenspark rekenen op een groep
enthousiaste vrijwilligers om de jeneverbessen mee te beheren. Zij
staan inmiddels al bekend als het ‘Jeneverbessenclubje’. Momenteel
groeien er in het Grenspark een tweehonderdtal jeneverbessen. Niet
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enkel opgekweekte exemplaren, in de tussentijd werden ook enkele
oude planten (her)ontdekt. Al bij al was en is dit een bijzonder
interessant project, ook al lijken er in de loop van de jaren soms
meer vragen te rijzen dan dat er sluitende antwoorden worden
gevonden. Maar één ding is zeker: de jeneverbes en zijn mysteries
blijven bestaan ...
Bronvermelding
-

https://edepot.wur.nl/394472
https://www.boswachtersblog.nl/utrecht/2017/02/21/reeen-blaffenfiepen-en-vegen-in-austerlitz/
https://www.jeneverbesgilde.nl/
https://purews.inbo.be/ws/files/722057/Gruwez_etal_2010_Soortbesc
hermingsplanJeneverbes.pdf
Emsens, W.-J, Weijters, M., Verbaarschot, E. en Bobbink, R (2019).
Bodemchemisch onderzoek naar mogelijkheden tot bufferherstel in de
Nol en de Nolse Duinen. Onderzoekcentrum B-WARE B.V., Nijmegen.
RP-18.152.19.26

Koen Vandekeybus
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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 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 verschillende geelbloeiende planten voor in
onze omgeving. Tijdens de zomer o.a. Gewoon biggenkruid, Vertakte
leeuwentand, Schermhavikskruid, Boshavikskruid, Liggende klaver, …
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 nieuwkomers voor die van de
zomer tot laat in het najaar bloeiend kan worden gevonden.
In volgende nummers komen andere plantensoorten aan bod.
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Bezemkruiskruid - Senecio inaequidens DC.
Beschrijving:
Bezemkruiskruid is een overblijvende middelhoge tot hoge plant (20
tot 110 cm hoog), weinig of niet behaard, bezemvormig vertakt en
uitbundig bloeiend. De stengels zijn opstijgend, kantig en meestal
glanzend rood. Het onderste deel is houtig en overwintert. Bladeren
zijn lijnvormig. De plant heeft een diepgaand wortelstelsel, vandaar
ze droge periodes probleemloos (vaak bloeiend) kan overleven.
De bloemhoofdjes staan in een losse pluim of tuil. Bloemen zijn
goudgeel van kleur. De nootjes zijn behaard.
Bladeren: Zijn smaller dan die van de andere inheemse kruiskruiden.
Ze zijn lijnvormig, 1-5 (soms tot 8) mm breed, donkergroen, iets
vlezig, aan de voet verbreed (een geoorde voet). De bladrand is gaaf
tot meestal getand.
Bloemen: Polygaam (bloemen met zowel mannelijke als vrouwelijke
geslachtsorganen of bloemen met alleen mannelijke of alleen
vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen een losse pluim,
die voor de bloei overhangt. De tien tot veertien lintbloemen
(straalbloemen) zijn glanzend goudgeel, zelden bleekgeel. De
buitenkrans van het omwindsel telt tien of meer blaadjes (gemiddeld
dertien), die naar boven toe uitlopen in een witte, franjeachtig
getande rand.
Vruchten: Een éénzadige dopvrucht of nootje. De nootjes zijn
behaard en met sneeuwwit vruchtpluis (pappus). Tweezaadlobbig
(kiemend met twee kiemblaadjes).
Zoals vrijwel alle planten van het geslacht Senecio bevat de plant
pyrrolizidine alkaloïden. Consumptie door mens en (zoog)dier moet
worden vermeden. Het kan leverbeschadiging tot gevolg hebben.
Denken we hierbij ook aan de problemen die Jakobskruiskruid
Senecio jacobaea L. in gedroogde toestand kan veroorzaken bij
paarden en runderen.
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© http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/

Bloeitijd:

Juni-december (in zachte winters zelfs tot januari)

Groeiplaats: Komt voor in een breed spectrum van habitats: langs
spoorwegen, aan rivieroevers, in wegbermen en op
omgewerkte grond; in de duinen ook in de zeereep. Bij
voorkeur op braakliggende gestoorde terreinen. Ook
tussen straatstenen, kasseien en langs huisgevels.
Liefst op een zonnige plaats in verstedelijkt gebied.
Komt de laatste jaren ook meer en meer voor in
natuurlijke milieus (o.a. natuurreservaten, duinen).
Weetje:

In NW-Europa onopzettelijk binnengebracht via
zaadjes in wol (woladventief) afkomstig uit Zuid-Afrika.
In Europa nadien een natuurlijke verspreiding, veelal
door treinen.
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Plaats in het plantenrijk:
Bezemkruiskruid behoort tot de Asterales [orde] en maakt deel uit
van de Asteraceae [familie] / Composietenfamilie en het genus
Senecio L.
Voorkomen in Europa en België
De eerste efemere* waarneming in België vond plaats in 1913 in de
omgeving van Antwerpen. Nadien werd de soort daar niet meer
waargenomen. In 1920 dook de soort terug op in de buurt van
Verviers (toen centrum van de wolindustrie in de vallei van de
Vesder). Deze plek wordt nu beschouwd als de basis van de
verspreiding in België en Nederland (eerste vondst in 1939 bij
Tilburg).
Bezemkruiskruid is oorspronkelijk afkomstig uit Zuidelijk Afrika (Natal
– Transvaal – Namibië). Met wol werd de soort naar Europa,
Argentinië en Zuid-Australië verspreid. In Europa hoofdzakelijk te
vinden in Noordwestelijk Midden-Europa in een aaneengesloten
gebied van België, Zuid- en Midden-Nederland, Noord-Rijnland en
aangrenzende gebieden. Elders in Europa is de plant nog maar net
aan zijn opmars begonnen.
Zowel in België als Nederland wordt de soort gezien als een invasieve
exoot. Vanwege de sterk toenemende verspreiding wordt deze
neofyt* in een aantal natuurgebieden als een bedreiging gezien voor
zeldzame oorspronkelijke soorten. Zo wordt de plant in de Vlaamse
duinen op een aantal plaatsen actief bestreden.
*efemeer: in de plantkunde betekent het “zich op een bepaalde plaats slechts zeer
kort kunnen handhaven”
*neofyt: in de plantkunde betekent het “plant die zich heeft gevestigd in een land
waar hij oorspronkelijk niet vandaan komt”

Voorkomen in Vlaanderen
In Vlaanderen is de soort zowat overal te vinden, hoofdzakelijk in
verstedelijkte gebieden. Op het platteland is ze nog niet helemaal
doorgedrongen, maar dat is slechts een kwestie van tijd.
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In Wallonië: Vrij algemeen in het Maas- en Vesderdal. Elders vrij
zeldzaam. Sinds ongeveer 1975 ingeburgerd.
Voorkomen in Essen
Bezemkruiskruid werd voor de eerste keer waargenomen in 1990 op
het voormalige Rangeerstation. Van hieruit heeft de plant zich verder
over onze gemeente verspreid. De zaden worden in hoofdzaak
verspreid door treinen en wagens. De meeste planten worden dan
ook langs het treintracé en de wegen aangetroffen.
Verspreiding in Essen*

© Joris Pinseel

*Elk gekleurd vakje staat voor de vondst van deze soort binnen die km²; niet voor
het aantal: één of 100 maakt geen verschil. Als een soort de ene periode wel of niet
gevonden is hangt af van de onderzochte gebieden (biotopen) binnen dat vak.
In 2020 werd de plant ook ontdekt in B4.17.14.
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Etymologie
De naam Bezemkruiskruid heeft te maken met de groeiwijze die wat
lijkt op een omgekeerde bezem (door de smalle bladen). De naam
kruiskruid is misschien ontstaan door de kruisgewijs staande bladen,
maar meer waarschijnlijk is dat het een verbastering is van de Duitse
naam Greiskraut.
Senecio
= van senex (grijsaard), om het spoedig zichtbaar
wordende vruchtpluis.
Inaequidens = met ongelijke tanden.
Gelijkende soort
Is door de specifieke kenmerken niet te verwarren met andere
soorten.
Waardplant voor Nachtvlinders:
- Grote beer Arctia caja
- Sint-Jacobsvlinder Tyria jacobaeae
Nectarplant voor heel wat insecten:
Vlinders: o.a. Zwartsprietdikkopje – Distelvlinder - Kleine vos –
Gehakkelde aurelia – Landkaartje - Hooibeestje – Bont
zandoogje – Bruin zandoogje – Oranje zandoogje Duinparelmoervlinder – Witjes – Icarusblauwtje –
Kleine vuurvlinder
Nachtvlinders- Kevers - Hommels en bijen - Zweefvliegen
Geraadpleegde websites:
https://waarnemingen.be
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/
https://wilde-planten.nl
http://www.soortenbank.nl
https://www.verspreidingsatlas.nl
https://www.nederlandsesoorten.nl
https://www.floravannederland.nl/planten/bezemkruiskruid*
*website met zeer goede filmpjes over de determinatie van allerlei plantensoorten
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Geraadpleegde werken:
-

-

-

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.
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.
Verloove F., Ingeburgerde plantensoorten in Vlaanderen, 2002.
Mededeling van het Instituut voor Natuurbehoud nr. 20, Brussel.
Weeda, E.J., Westra, R., Westra Ch., Westra, T. 1987. Nederlandse
oecologische Flora – wilde planten en hun relaties 4, IVN i.s.m. de
VARA en de VEWIN.

Joris Pinseel

© Kristian Peters -- Fabelfroh 12:31, 25 November 2006 (UTC) - zelf gefotografeerd, CC BYSA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1401985
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Over het klein koolwitje
Als ge ergens een wit vlindertje ziet fladderen – ik bedoel fladderen
en niet pijlsnel vliegen - is het acht kansen op tien een klein koolwitje.
Althans op Horendonk. Ik kom tot acht op tien door het aantal dagen
waarop ik gespreid over 1994 tot 2019 kleine koolwitjes noteerde te
delen door het aantal dagen waarop ik witte dagvlinders zag. Om
exacter te zijn waren dat er in mijn tuin 327 op 366 of 89%. Langs een
telroute in plantenhok FT0604 in de buurt van het groenstort waren
het er voor dezelfde periode 279 op 353 of 79%. Die percentages
schommelden weliswaar van jaar tot jaar maar niets wijst erop dat de
verhouding vandaag anders zou zijn dan 25 jaar geleden.
Nu vertegenwoordigt Horendonk niet noodzakelijk de hele wereld,
maar ik verwacht dat het elders in de streek ongeveer evenzo
uitpakt. Want het klein koolwitje staat doorheen Vlaanderen en
Nederland aan de top wat aanwezigheid en aantallen betreft. Een
voorbeeld: in Nederland werden op het weekend van 22 aug. 2008
bij slecht vlinderweer vlinders geteld langs het zogenaamde
Pieterpad over 480 km van Pieterburen bij Hoogeveen in het
Noorden tot de Sint-Pietersberg bezuiden Maastricht. Van de 3780
geziene vlinders waren er meer dan 2000 kleine koolwitjes; op
afstand volgden een goede 600 kleine geaderde witjes. Nog een
voorbeeld: in hartje Amsterdam werden van 2001 tot 2007 niet
minder dan 3257 witjes geteld waarvan 2416 kleine koolwitjes of
74%. Het gaat hier om aantallen. Met aantallen lag het percentage op
67% in mijn tuin en in FT0604 op 76%.
Ondertussen staat het klein koolwitje bekend als een over de hele
wereld gedijende soort. Honderd jaar geleden was zijn vlieggebied
vooral Europa, Rusland en tot Midden-Azië van in laagvlaktes tot
hoog in de bergen. Wellicht geholpen door de groententrafiek vindt
men het nu over de hele bewoonde wereld, extreem klimaat
uitgezonderd. Het klein koolwitje houdt van mensen vanwege de
gekweekte kool. De rupsjes dan toch. En het vrouwtje dat haar eitjes
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afzonderlijk één per één op de koolbladeren in uw tuin afzet.
Weliswaar is ze in haar keuze minder fanatiek dan het groot
koolwitje. En minder tolerant dan dat andere algemene dichte
familielid het klein geaderd witje. Dat laatste verkiest zelfs wilde
kruisbloemigen boven kool.
In het wetenschapslatijn van Linnaeus heet het klein koolwitje
trouwens Pieris rapae terwijl het groot koolwitje P. brassicae heet en
het klein geaderd witje P.napi.
Brassica “groene kool”, rapa “raap”, napus “knol/raap”.
We noemden drie hier veel voorkomende witjes. Alle drie zijn lid van
de grote familie Pieridae. Die familie telt wereldwijd zowat 2500
soorten waarvan een kleine 50 in Europa. Daar horen ook de
welbekende citroenvlinder, het oranjetipje en de luzernevlinders bij.
Eén gemeenschappelijk kenmerk van alle familieleden is alvast dat ze
wit, geel of oranje pigment als verwerkingsproduct van het voedsel in
de vleugelschubben hebben en daarnaast getekend zijn met minder
of meer bruinzwarte vlekken. Het contrast zwart-lichte kleur zou
werken als waarschuwing voor belagers: raak ons niet aan, giftige
mosterdolie aanwezig. Camouflage is het in elk geval niet.
Wat we witjes noemen is dan een ondergroep, de Pierinae. Van ver
zien die er wit uit maar echt wit zijn ze niet. Ons klein koolwitje kan
er behoorlijk geel uitzien, vooral de onderkant van de achtervleugel.
Dat geel slijt dan weer af of verbleekt aan licht en kent
tussenvormen. Ook in het zwart is er intensiteitsverschil. Bij kleine
koolwitjes in het voorjaar is het zwart op de bovenkant van de
vleugel soms zo wit bestoven dat het nauwelijks nog grijs te noemen
is. Vaak zijn ze ook aan de kleine kant. Die vroege vlinders stammen
uit poppen die overwinterden en die poppen dan weer uit rupsen van
vorig najaar. Hun levensgeschiedenis, de omstandigheden van
temperatuur en voedsel, verschilde dus nogal van die van vroeger op
het jaar levende rupsen. Een klein koolwitje vliegt zonder
tegenslagen niet meer dan drie tot vier weken. Met rups en
popstadium erbij kan de leeftijd drie tot zes maanden beslaan. Men
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spreekt dan ook over generaties, een eerste die in april tot mei vliegt,
een tweede in juni-juli, een derde in september, soms in november
een vierde. Niet dat die netjes op te delen zijn het zijn eerder
opeenvolgende overlappende golven. Voor andere witjes geldt iets
dergelijks.
Of het witje dat daar fladdert een klein koolwitje, een groot koolwitje
of een klein geaderd witje is valt dan ook niet altijd zo eenvoudig uit
te maken. Denk aan de naam en let op het volgende:
Grootte
Vleugelspanning mm
Zwart aan voorvleugelpunt
Zwarte vlekken voorvleugel
Aders onderkant
achtervleugel

Klein koolwitje
klein
40-50
Loopt af op de
zoom
Klein
grijszwart
Soms
geprofileerd

Groot koolwitje
groot
50-65
Nauwelijks
aflopend
Groot
zwart
Zelden
geprofileerd

Klein geaderd witje
klein
35-45
Sterk uitlopend
Eerder klein
Groenzwart
bestoven

Er zijn weliswaar nog andere witjes, maar die laten we terzijde. Ze
komen hier zelden voor. Het zijn: het groot geaderd witje, het
boswitje (zelf nooit gezien), het scheefbloemwitje (recent vanuit het
Zuiden).
We eindigen met nog enkele getallen en een geruststelling over het
klein koolwitje op Horendonk
Tuin

Stort

1ste

midden

laatste

1ste

midden

laatste

Vroegste

21 maart

10 april

1 mei

6 maart

13 april

27 juni

Laatste

17 sept.

22 sept.

10 nov.

8 aug.

19 sept.

31 okt.

Vliegtijd
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Tuin

Stort

max.

2de
hoogst

midden

max.

2de
hoogst

midden

aantal

39

27

9

75

29

5

datum

3 sept.
1997

27 aug.
2012

19 juli
2003

15 juli
1995

Dagmaximum

Op een best aangepaste rechte ligt de vroegste waarneming van het
jaar 2019 in de tuin 14 en in FT604 7 dagen eerder dan die van 1994.
Vervroeging is al herhaaldelijk op verschillende plaatsen gemeld. Zo
bleek uit het Nederlands Landelijk meetnet dat de dag waarop 10%
van de waarnemingen gedaan is in 2010 12 dagen eerder viel dan in
1990. Verder zijn geen duidelijke trends over perioden langer dan
drie à vier jaar te merken.
Geruststellend is dus dat het klein koolwitje er in die 25 jaar niet op
achteruitgegaan is in aantal of aanwezigheid. Hoogstens is de
vliegperiode iets langer gerekt.
Koen Verschoore
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Veelgestelde vragen over vleermuizen en COVID-19
Onze favoriete vliegende zoogdieren hebben het tegenwoordig niet
makkelijk. Nu COVID-19 door de wereld raast, staat hun reputatie op de
helling.

Kan ik COVID-19 krijgen van de vleermuizen in mijn huis?
Neen, het virus dat COVID-19 veroorzaakt is nog niet waargenomen
bij vleermuizen die in Vlaanderen inheems zijn en hier verblijven. De
Vlaamse overheid volgt de populaties van de vleermuizen die hier
leven nauw op. Er is bij Vlaamse vleermuizen nog geen coronavirus
gevonden dat schadelijk is voor mensen. Meer zelfs, het COVID-19
virus zelf is zelfs nog bij geen enkele van de meer dan 1400
vleermuissoorten wereldwijd gevonden.
Was er geen hoefijzerneusvleermuis in China besmet? Die soort is
toch ook bij ons ontdekt?
Er is bij één soort hoefijzerneus-vleermuis in China (Rhinolophus
affinis) wel een coronavirus gevonden waarvan het genoom voor
96% gelijk is aan dat van SARS-CoV-2. Het lijkt erg op het virus dat
COVID-19 veroorzaakt, maar het is niet hetzelfde virus. Ter
vergelijking: chimpansees en mensen hebben voor 96% hetzelfde
genoom.
Deze hoefijzerneus is een andere soort dan degene die in Vlaanderen
het afgelopen jaar zijn teruggevonden. Wereldwijd zijn er maar liefst
meer dan 100 verschillende soorten hoefijzerneuzen. Onze dieren
hebben op geen enkele manier contact met de dieren in China.
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Kunnen mijn (huis)dieren besmet raken door vleermuizen?
Neen, vleermuizen spelen geen rol in de verspreiding van de ziekte.
De overdracht van COVID-19, die deze pandemie veroorzaakt,
gebeurt van mens tot mens en niet door vleermuizen. Als je
(huis)dieren al besmet zouden raken, dan gebeurt dat
hoogstwaarschijnlijk door besmette huisgenoten.
Hier vind je nog veel meer vragen en antwoorden over vleermuizen
en COVID-19:
-

https://www.natuurpunt.be/pagina/faqs-over-vleermuizen-encovid-19
https://natuurpunt-cvn.webinargeek.com/webinar/replay/A9VIK1US2I/?fbclid=IwAR00kWsCZcoVt_ExC713Fa8Gf1Iyw_1_GVm6orY9--S_gaWH0fbU_OrRNY

Vleermuiswerkgroep Natuurpunt

Meer info over de locaties kan je vinden op www.natuurpunt.be
Onze afdeling organiseert een “Nacht van de Vleermuis” op 28
augustus 2021. Noteer alvast deze datum in je agenda.
Locatie: Hof ter Weyden, Greefstraat 1 te Essen-Wildert.
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Bijzondere veldwachter
Volgens art. 16 van het strafwetboek is een bijzondere veldwachter
“een officier van de gerechtelijke politie met beperkte
bevoegdheden”.
Jos Jacobs is voortaan in die functie op het terrein aanwezig om
toezicht uit te oefenen en dat is heel erg belangrijk; vooral tijdens de
drukke weekenden.
Jos heeft op zijn leeftijd
nog flink moeten studeren
om die erkenning te
behalen. Daar is hij dan ook
bijzonder fier op en hij
straalt dan ook als hij in dat
uniform mag rondlopen.
En dat is wel gewenst want
je moet toch gezag tonen
en dat komt niet alleen van
een uniform. Jos heeft
ervaring en mensenkennis
genoeg om wandelaars
vriendelijk aan te spreken
bij ongewenst gedrag. Met
diplomatie bereik je snel
medewerking en goede wil.
© René Peeters - Ingang Nolse duinen - 26 mei 2020

Proficiat, Jos met die aanpak. Doe zo voort en nog vele jaren in dienst
blijven hé !
René Peeters
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Dit voorjaar werd weer gekenmerkt door een lange zachte periode met zéér
weinig neerslag. Tussen maart en mei viel er nauwelijks regen, waardoor
vele plassen in de regio al in mei zo goed als opgedroogd waren.
Door het coronavirus werden waarnemers verplicht om in hun eigen regio
te blijven en de natuurgebieden in onze regio werden dan ook vaak bezocht
wat resulteerde in zeer veel binnengekomen vogelwaarnemingen.
Tussen al deze waarnemingen zaten ook een aantal speciale doortrekkers,
zeldzame dwaalgasten en leuke broedvogels. Dit kan je lezen in
onderstaand overzicht.

Op het Stappersven werden geregeld Geoorde Futen (Podiceps
nigricollis) waargenomen; steeds in kleine aantallen. Net als vorig
jaar maakte een koppel een nest tussen de aanwezige Kokmeeuwen.
Erg leuk was een Koereiger (Bubulcus ibis) die op 11 mei foerageerde
tussen enkele koeien op een weiland in Kalmthout. Eén koe was dit
duidelijk niet gewend en verjaagde de vogel waarna hij opvloog en
nog een tijd te zien was in een schapenweide wat verderop. Op 10
mei was een Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) aanwezig bij
Hanne Wiewau in de Maatjes. Grote Zilverreigers (Egretta alba)
werden weer dagelijks op diverse plaatsen waargenomen. Op 19
april werd een Purperreiger (Ardea purpurea) opgemerkt in de
Maatjes en begin mei werd de soort af en toe gemeld in de
Kalmthoutse Heide. Op 22 april vloog een Zwarte Ooievaar (Ciconia
nigra) over Wuustwezel en nog een ex. vloog op 15 mei over de
Kalmthoutse Heide. Af en toe trokken gewone Ooievaars (Ciconia
ciconia) door de regio, nog tot half mei werden exn. waargenomen.
Vanaf begin april was Lepelaar (Platalea leucorodia) aanwezig in de
regio. In de Maatjes verbleven bijna dagelijks één of meerdere
exemplaren tot eind mei. Ook langs de Kleine Aa te Kalmthout en
Essen-Wildert werden enkele exemplaren waargenomen.
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Bergeenden (Tadorna tadorna) deden het dit voorjaar vrij goed, op
het Stappersven zaten tot 18 exn. te samen. Bij het moeras van de
Riethoek in de Maatjes zat een koppel met 7 pulli.
Pijlstaarten (Anas acuta) werden nog tot half april gemeld in de
regio. De prachtige Zomertaling (Anas querquedila) was vanaf eind
maart vrij geregeld waar te nemen in de Steertse Heide. Half mei
vielen deze weilanden echter volledig droog. Ook op het Stappersven
en in de Maatjes werd de soort vrij geregeld opgemerkt. Slobeenden
(Spatula clypeata) waren heel de lente regelmatig te zien, vooral in
de Kalmthoutse Heide en de Maatjes, De grootste groep van een
kleine honderd ex. werd geteld op het Stappersven.
Enkele Brilduikers (Bucephala clangula) werden de hele periode
opgemerkt op het Stappersven en de Biezenkuilen in de Kalmthoutse
Heide.
De eerste Wespendief (Pernis apivorus) voor dit jaar werd begin mei
genoteerd. Daarna werd de soort geregeld waargenomen. Tussen
half april en eind mei waren er af en toe waarnemingen van
doortrekkende Zwarte Wouwen (Milvus migrans), maar toch
duidelijk minder dan voorgaande voorjaren. Rode Wouwen (Milvus
milvus) trokken tussen begin maart en half mei vrij geregeld door.
Leuk en bijzonder was een Zeearend (Haliaeetus albicilla) die op 22
maart in de Kalmthoutse Heide aanwezig was. Vanaf half maart was
Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) terug in de regio. Blauwe
Kiekendieven (Circus cyaneus) waren nog vrij geregeld te zien in de
Kalmthoutse Heide en in de Maatjes. Op 19 april vloog er een
Grauwe Kiekendief (Circus pygargus) over de Biezenkuilen. Op 16 en
22 mei werd nog een ex. gezien bij het weilandencomplex van de
Maatjes/Wezelse Heide en op 23 mei vloog een ex. over Essen-Hoek.
Dit voorjaar werd Visarend (Pandion haliaetus) maar af en toe
gemeld in de regio. Smelleken (Falco columbarius) trok tussen eind
maart en begin mei vrij geregeld door de regio. Boomvalk (Falco
subuteo) was vanaf half april terug te zien in de heidegebieden, maar
altijd in zeer kleine aantallen. Slechtvalk (Falco perigrinus) werd bijna
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dagelijks waargenomen in de Kalmthoutse Heide en de Maatjes;
maar ook op enkele andere plaatsen in de streek.
Patrijs (Perdix perdix) werd geregeld gemeld. In de Wezelse Heide en
de Maatjes werd de soort veel gezien maar ook uit Essen-Hoek
kwamen er waarnemingen. In april en mei werd geregeld Kwartel
(Coturnix coturnix) gemeld in de Maatjes/Wezelse Heide. Eind mei
werd er ook een ex. gehoord in het Klein Schietveld.
Tussen begin maart en half april vlogen er af en toe groepjes
Kraanvogels (Grus grus) over. Op 31 mei vlogen nog 3 exn. over de
Nol. Bijzonder waren twee Steltkluten (Himantopus himantopus) die
op 16 april aanwezig waren op de natte weiden van de Steertse
Heide. Tussen begin maart en begin mei werd sporadisch Kluut
(Recurvirostra avosetta) waargenomen op het Stappersven. Deze
soort is toch een vrij zeldzame gast in de regio.
De eerste Kleine Plevier (Charadrius dubius) was half maart terug
aanwezig in de regio. Op 13 mei was een Bontbekplevier (Charadrius
hiaticula) aanwezig bij het Stappersven en nog een ex. werd
waargenomen bij de Drielingvennen op 25 mei. Heel bijzonder was
een koppel Morinelplevieren (Charadrius hiaticula) dat op 16 mei
aanwezig was op een akker in de Wezelse Heide. Later vlogen de
vogels op voor een overvliegende buizerd en enkel het vrouwtje
kwam terug op de akker zitten. Dit vrouwtje liet zich ook de volgende
dag nog even bekijken. Eveneens bijzonder was een Temmincks
Strandloper (Calidris temminckii) die op 13 mei kortstondig
foerageerde op een slikrand aan het Stappersven. Kemphaan
(Calidris pugnax) trok sporadisch door de regio. Enkele Zwarte
Ruiters (Tringa erythropus) trokken gedurende deze periode door de
regio. Bosruiter (Tringa glareola) was dit voorjaar een schaarse
doortrekker en werd waargenomen bij de natte weilanden van de
Steertse Heide en het moeras van de Riethoek in de Maatjes.
Slechts enkele Grutto’s (Limosa limosa) verbleven in de Maatjes.
Deze ooit zo talrijke weidevogel is nu bijna volledig uit de streek
verdwenen!
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Houtsnip (Scolopax rusticola) deed het goed; er kwamen heel wat
meldingen binnen van baltsende exn. In april liet een Bokje
(Lymnocryptes minimus) zich enkele dagen heel goed bekijken bij de
natte weiden langs de Klot in de Maatjes.
In de Kalmthoutse Heide werden verschillende territoria van Oehoe
(Bubo bubo) vastgesteld. Dit resulteerde in enkele broedgevallen.
Op 13 april werd een Velduil (Asio flammeus) waargenomen in de
Nol en eind mei vloog een ex. langs de Kleine Aa in Kalmthout.
Half april werd de eerste Zomertortel (Streptopelia turtur) gemeld in
de Maatjes. Dit is de enige plek waar deze soort nog wordt
waargenomen; op alle andere plaatsen in de streek is ze al jaren
verdwenen.
Vanaf begin mei was het geratel van de Nachtzwaluw (Caprimulgus
europaeus) weer te horen in de heidegebieden van de streek.
Eind april werd gedurende enkele dagen een zingende Draaihals
(Jynx torquilla) waargenomen in de Kalmthoutse Heide. Later werd
de vogel echter niet meer opgemerkt. Middelste Bonte Spechten
(Dendrocoptes medius) werden weer waargenomen in een aantal
grotere bossen in o.a. de Kalmthoutse Heide en het Klein Schietveld.
Ook werden er enkele broedgevallen vastgesteld.
Oeverzwaluwen (Riparia riparia) waren vanaf half maart terug
aanwezig. In een zandhoop langs een boerderij in de Wezelse Heide
vestigde zich een grote kolonie van vele tientallen koppels. De
overwinterende Waterpiepers (Anthus spinoletta) verbleven nog in
de Maatjes en de Kalmthoutse Heide tot half april. Een Engelse
Kwikstaart (Motacilla flava flavissima) was in april en mei zo goed als
dagelijks aanwezig in de Wezelse Heide. Hier was op 6 mei ook een
Noordse Kwikstaart (Motacilla flava thunbergi) present. Blauwborst
was vanaf half maart terug aanwezig en werd daarna zeer veel
waargenomen, zowel in de Kalmthoutse Heide als de Maatjes. Vanaf
begin april werden af en toe Paapjes (Saxicola rubetra) op doortrek
gesignaleerd. Tapuit (Oenanthe oenanthe) was een vrij talrijke
doortrekker vanaf begin april.
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Beflijsters (Turdus torquatus) trokken tussen begin april en begin mei
geregeld door de regio. De meeste waarnemingen werden verricht in
de heidegebieden en in de Maatjes/Wezelse Heide. Spotvogels
(Hippolais icterina) werden deze lente opvallend veel opgemerkt.
Vooral in de Kalmthoutse Heide en de Maatjes werden zangposten
vastgesteld. In enkele aanplantingen in Kalmthout werden in mei
zingende Braamsluipers (Sylvia curruca) gehoord; toch een schaarse
soort in de regio. De eerste Fluiter (Phylloscopus sibilatrix) werd eind
april gehoord. Zangposten waren aanwezig in de bossen van de
Kalmthoutse Heide, Boterbergen en het Klein Schietveld. Voor
Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata) was het een heel goed
voorjaar. Deze soort werd zeer veel opgemerkt, vooral in de
bosgebieden van de Kalmthoutse Heide. Een zangpost van
Wielewaal (Oriolus orolius) was aanwezig in de Kalmthoutse Heide.
Ook op elders werd de typische roep van deze soort gehoord. Er
kwamen opvallend veel meldingen binnen van Grauwe Klauwieren
(Lanius collurio). Voornamelijk in de Kalmthoutse Heide en de
Maatjes werden exn. gemeld, maar ook in andere
landbouwgebieden met struwelen werd de soort op doortrek
waargenomen. In de Kalmthoutse Heide werd een baltsend paar
opgemerkt en is de kans bijzonder groot dat er terug een broedgeval
van deze soort is. Bijzonder was een koppel jonge Raven (Corvus
corax) dat vanaf half maart zeer geregeld aanwezig was in de
Kalmthoutse Heide. Dit is veelbelovend voor de toekomst …
misschien een nieuwe broedvogelsoort voor de streek.
Een 2de jaars mannetje Roodmus (Carpodacus erythrinus) was
kortstondig zingend aanwezig in de Maatjes op 21 mei. Het gaat
goed met Appelvinken (Coccothraustes coccothraustes) in de regio.
Op heel wat plaatsen werd deze soort waargenomen en er werden
weer verschillende broedgevallen vastgesteld.
Het volledige aanbod met vogelwaarnemingen kan je terugvinden op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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