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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 december 2020 bezorgen aan
contact@noorderkempen.be.

Zomer 2020. Om nooit te vergeten!
Juni en juli zouden we als een ‘typisch Belgische zomer’ kunnen
omschrijven, maar het overgrote deel van de maand augustus was
het toch iets te tropisch met een hittegolf van zeker twaalf dagen …
veel te warm, veel te droog.
De oorzaak hiervan moeten we niet ver zoeken. De Belgische top 10
met warmste zomers ooit is bijna volledig gevuld met zomers uit de
jaren 2000.
Dat de opwarming wereldwijd gevolgen heeft, valt niet meer te
ontkennen. Een verontrustend rapport meldt dat de ijskap van
Groenland* niet meer te redden valt en over enkele decennia
volledig zal verdwenen zijn, met alle gevolgen vandien**. En we
moeten het niet eens zo ver gaan zoeken. In Nederland blijkt uit
duizenden waarnemingen van vruchtenrijping - sinds 1902 - dat de
vruchten van wilde lijsterbes, gewone vlier, zomereik en witte
paardenkastanje deze eeuw bijna drie weken vroeger rijp zijn dan 50
jaar geleden. Het warme voorjaar en de warme zomer zorgden ook
dit jaar weer voor vroeg vallende eikels. De droogte en hitte zorgden
daarnaast ook nog voor vroeg vallende bladeren***.
Volgens een bevraging van de Zweedse energiegigant Vattenfall ziet
een meerderheid van de Europeanen de klimaatverandering zelfs als
het grootste probleem waarmee de mensheid momenteel wordt
geconfronteerd. Groter dan de huidige pandemie.
Naast de hitte moesten we tijdens de afgelopen maanden trouwens
nog steeds rekening houden met die pandemie, veroorzaakt door het
Coronavirus. Half juli nam de epidemie terug uitbreiding en een
tweede golf was ons deel, met een, wat mij betreft, terechte
verstrenging van de maatregelen …
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Voor Natuurpunt was het uitstellen van allerlei activiteiten het
rechtstreekse gevolg. Voor andere sectoren, vooral dan de
cultuursector, was dit een erg desastreuze periode … om maar te
zwijgen van de horeca, de modewereld en het toerisme … een
economische ramp dreigt als we de pandemie niet onder controle
krijgen.
Gelukkig konden we hier in de Noorderkempen nog volop genieten
van wandelingen, fietstochten en uitstappen. Jammer dat mij daarbij
opviel dat veel mensen nu blijkbaar minder respect opbrengen voor
onze natuurlijke omgeving met meer zwerfvuil (o.a. veel
mondmaskers) en vandalisme als gevolg. Ik vraag mij, samen met
meerdere leden van Natuurpunt af, hoe dat komt!
Is het nu zo moeilijk om je afval in een vuilnisbak te deponeren of het
terug mee naar huis te nemen? Is het nu zo moeilijk om respect op te
brengen voor het openbaar domein?
Tijdens het najaar plannen we nog een beperkt aantal Coronaproofactiviteiten. Hopelijk kunnen die doorgaan als de epidemie langzaam
onder controle komt en er soepelere maatregelen worden
uitgevaardigd.
Neem voor alle zekerheid altijd eerst contact op met de gids.
Ondertussen staan er ook al een aantal activiteiten voor het
volgende jaar gepland. Uiteraard onze Ledenavond en enkele
beheerwerken. Naast heel wat leuke artikels kan je een kort
overzicht van al die activiteiten terugvinden in de laatste “De
Korhaan” van het jaar 2020.
Op naar een nieuw, en hopelijk beter jaar!
Joris Pinseel
*https://www.nature.com/articles/s43247-020-0001-2
**https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/02/stijgende-zeespiegel-in-belgie/
***https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=26593
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3 oktober 2020

9u00

Beheerwerken
i.s.m. CITO-groep

Einde
±15u30

Nolse Duinen
“Beheerwerken”
Samenkomst aan de bank
Wortelpadje – Kalmthout

Op deze beheerdag nemen het beheerteam en andere
natuurliefhebbers enkele stukjes van het gebied onder handen.
We werken in de Nolse Duinen: eggen van duinpannen met behulp
van een stel paarden + uitrapen van wortels en takken.
Op voorhand de conservator verwittigen a.u.b.
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.
Meebrengen: laarzen, werkhandschoenen, boomzaagje, …
Kettingzaag en bosmaaier zijn ter plaatse.
Op voorhand de conservator verwittigen a.u.b.
Info: Igor Vandamme
- lgor.vandamme@skynet.be
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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

Deze wandeling loopt langs verschillende interssant biotopen. De
gids geeft o.m. uitleg over het verleden van het gebied met aandacht
voor historische relicten die nog in het landschap te zien zijn.
Mits respecteren van de geldende Coronaregels, kan je deelnemen.
Op voorhand de gids verwittigen – inschrijven voor deelname
Info: Marc Schuermans
- mark.schuermans@hotmail.com

7 november 2020

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

De Nol
“Beheerwerken - plaggen”
Samenkomst aan Boswachterhuisje
Kalmthout

Op voorhand de conservator verwittigen a.u.b.
Info: Luc Jordaens
- luc.jordaens@belgacom.net

5 december 2020

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Boterbergen
“Beheerwerken - nazorg”
Samenkomst aan De Ster
Verbindingsstraat - Kalmthout

Nazorg rododendron aan De Ster en Boterbergen, verwijderen van
Amerikaanse vogelkers en vrijmaken oud-hooiland aan De Ster.
Op voorhand de conservator verwittigen a.u.b.
Info: Luc Jordaens
- luc.jordaens@belgacom.net
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2 januari 2021

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”
Afspraakplaats nog te bepalen
Info te bekomen bij de conservator

De winterbeheerwerken gaan verder. Zoals altijd is er voor ’s
middags warme soep voorzien.
Veel handen maken licht werk.
Op voorhand de conservator verwittigen a.u.b.
Info: Luc Jordaens
- luc.jordaens@belgacom.net

6 februari 2021

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”
Afspraakplaats nog te bepalen
Info te bekomen bij de conservator

De winterbeheerwerken gaan verder. Zoals altijd is er voor ’s
middags warme soep voorzien.
Veel handen maken licht werk.
Op voorhand de conservator verwittigen a.u.b.
Info: Luc Jordaens
- luc.jordaens@belgacom.net
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6 februari 2021

18u00

Ledenavond

Einde
±23u00

Ledenfeest
Algemene vergadering
Hof Ter Weyden, Greefstraat 1
Essen-Wildert

Ieder lid en sympathisant van Natuurpunt Noorderkempen is van
harte welkom op onze Jaarlijkse Algemene Ledenavond. Net als onze
twee vorige ledenavonden, is de locatie voor dit jaar opnieuw Hof
Ter Weyden, Greefstraat 1 in Essen-Wildert.
Tijdens onze Jaarlijkse Algemene Vergadering geven we een
overzicht van onze activiteiten van het voorbije jaar, een financieel
verslag en stellen we de nieuwe activiteiten voor het komende jaar
voor tezamen met de begroting. Hierbij krijgen de aanwezigen de
gelegenheid om vragen te stellen of suggesties te doen voor de
werking van onze afdeling. Geïnteresseerde en geëngageerde leden
kunnen zich tevens kandidaat stellen om het bestuur van onze
afdeling Noorderkempen te verrijken. Uiteraard kan je jezelf ook als
gids bij een wandeling of helper bij een van onze beheerteams
opgeven. Als afsluiter presenteren we steeds ‘werk van eigen leden’
waarbij je je mag verwachten aan een boeiende voordracht,
gepresenteerd met mooie foto’s.
Onze ledenavond verloopt steeds in een ongedwongen en gezellige
sfeer. Hierbij kan je genieten van een lekkere maaltijd inclusief drank
tegen een democratische prijs van € 30 per persoon.
Omwille van geldende maatregelen betreffende Covid-19 weten we
bij het ter perse gaan van deze editie van De Korhaan nog niet of en
hoe we onze ledenavond coronaproof kunnen organiseren. We
volgen daarom de maatregelen op die door de overheid worden
uitgevaardigd en hopen in onze volgende editie van De Korhaan
meer details te kunnen geven.
Stip alvast de Ledenavond van Natuurpunt Noorderkempen aan in
uw agenda op 6 februari 2021 om 18u00 in Hof Ter Weyden!
Inlichtingen: Kristof Vlietinck
- kristof.vlietinck@vlaanderen.be
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De eigenwijze bostuin
Ik ben geboren in 1962. In mijn jeugdjaren groeide ik op tussen twee
verschillende culturen. Je had de dames met de witte sokjes die men
soms oneerbiedig ‘soulkikkers’ noemde en je had de ‘freaks’ die
voortborduurden op de uitwaaierende hippiecultuur met geitenwollen sokken en open sandalen.
Ik hoverde ertussen. Ik hield zowel van een discotheek waar de jeugd
danste op de muziek van de Bee Gees als van mijn jeugdclub waar ik
meedanste op AC/DC-muziek of de Dire Straits. Ik droeg open
sandalen en witte sokjes… ik hield gewoonweg van allebei! En dat
werd me niet altijd in dank afgenomen. Jongeren kunnen zich soms
heel conventioneel gedragen.
En soms vraag ik me af… maken we als natuurliefhebbers niet
diezelfde fout? Houden we onze blik open genoeg?
Je zou ook kunnen zeggen dat ik eigenlijk een natuurgids van het
zevende knoopsgat ben. En dat klopt. Mijn gezondheid laat het niet
altijd toe lange wandelingen te maken en ook het gidsen zelf heb ik
onlangs volledig aan de kapstok moeten hangen, het lukt me
doodeenvoudig niet meer. Point final.
Ik gidste ruim tien jaar als natuurgids op de Kalmthoutse Heide en
sloot net een heel mooie periode van vier jaar af waar ik gids mocht
zijn op het Landschappelijk Arboretum Hemelrijk. Deze twee
ervaringen toonden me weer dat ik me niet kan aansluiten bij één
stroming. Ik hou van mix en diversiteit.
Hemelrijk leerde me dat er heel wat planten zijn die in een ver, heel
ver verleden ook behoorden tot onze inheemse plantenkring. Er was
een bijzonder grote diversiteit die verstoord werd door de IJstijden.
Vele planten verdwenen. In Europa kon de natuur zich minder goed
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herstellen door onze bergketens die het zaad uit de zuidelijke streken
tegenhield. In het oosten (Japan, Korea,…) en het westen (NoordAmerika) van de gematigde gordel had men bergketens die anders
gericht waren en daar herstelde de natuur zich veel sneller.
Zeggen dat àlle planten uit deze streken geschikt zijn om te planten
in onze eigen natuur is een beetje een te korte bocht, maar een
voorzichtige mix ervan is naar mijn mening toch wel een verstandig
initiatief nu ons klimaat aan het opwarmen is.
En zo vind je in mijn bostuin de prachtige hamamelis zij aan zij met
de vroegbloeiende hazelaar. Of de mooi gekleurde Japanse esdoorn
in de schaduw van mijn machtige beuken. Nu een nieuw tijdperk is
aangebroken en de corona-crisis me verplicht terug te plooien op
mijn eigen stukje bos, kan ik nog meer genieten van de eigenwijze
diversiteit die ik heb aangeplant. In feite overtreed ik hiermee de
richtlijnen die men geeft vanuit de overheid om enkel inheemse
planten aan te planten. Ik heb het vrij vertaald en plant vóóral
inheemse planten met af een toe een accentje van een mooie, veilige
exoot. Want daar ben ik het wel mee eens: invasieve exoten moet je
uit onze natuur weren.

© Carine Schelkens

Tot een volgende keer!
Carine Schelkens
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Vakantie 2020
Zoals elk jaar ging ik dit jaar ook weer naar de “Costa-delMijneneigenof”. Waarom?
Zalig bed, prima service, veel uitstapmogelijkheden, mooie natuur,
geen problemen met de “Corona-afstand”.
Die natuur is dus mijn eigen hofke, ja, dat met die vele vogeltjes.
Maar ook veel planten, met tussenin nog een klein beetje plaats om
wat rond te wandelen.
Er staat ribes en forsythia, op één jaar tijd allebei fantastisch
gegroeid. En daarnaast viooltjes, uitgebloeide meiklokjes en …
onkruid. Een beetje verder groeien “vlinderplanten”, die nu in bloem
staan. Met daartussen een grote plant met zeer veel rood-purperen
bloemen: groot kaasjeskruid. “Onkruid”? Een beetje viooltjes, wat
lavendel, enkele zonnebloemen, wat anjers, een goudsbloem, een
kleine soort den, die de kerst overleefd heeft, en … onkruid.
De roze klimrozenpracht vlak bij mijn keukenraam is uitgebloeid nu,
in tegenstelling tot de licht-purperen Clematis, waarvan de bladeren
nog nauwelijks te zien zijn, zo uitbundig is hij aan het bloeien.
In het midden van dit alles is een bloemenmengeling uitgestrooid,
het is nu een tapijt van roze-rode-gele-oranje-blauwe-purperen
bloemen in prachtige vormen en stralende kleuren. En daartussen, er
boven uit, … onkruid.
Ook tussen de planken van de houten vloer er naast, bedoeld om een
tuintafeltje op te zetten en een stoel, staat … onkruid. Op sommige
plaatsen meer dan een meter hoog. Grashalmen die erg op haver en
koren lijken, enkele verdwaalde aardbeiplanten van de voorbije
jaren, enkele goudsbloemen, jakobskruiskruid, een paar klaprozen
(bij het onkruid, diegene die ik gezaaid heb zijn nauwelijks
uitgekomen). Natuurlijk ook bosaardbei, bergwilgenroosjes, zelfs
brandnetel, en ik schrijf verder maar best … “enzovoort”.
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Kort voor mijn keukenraam troont een hoge “Teunisbloem”, met
veel grote zachtgele bloemen, tussen ander… onkruid.
Maar het valt me op dat ik dit jaar meer vlinders zie: een atalanta in
de buurt van de brandnetels, enkele koolwittekes, zowat verspreid
over de bloemenkeuze, een St.-Jacobsvlinder bij … jakobskruiskruid.
Op een morgen ook nog een klein, elegant vlindertje tussen de
clematis, waarvan ik nergens de naam vind. Het lijkt wat op een “vals
witje”, maar de vorm komt niet overeen.
En natuurlijk, even later, veel rupsjes op het jakobskruiskruid. En
natuurlijk, weer wat later, een kaalgevreten jakobskruiskruid
Maar al dat onkruid…
Ik heb van mijn hart een steen gemaakt en ben beginnen onkruid
wieden, te beginnen met de hoge, niet bepaald mooie planten
tussen de bloemenmengeling.
Niet zoveel later komt er een klein hommelke mijn tuin ingevlogen,
stijlvol, doelbewust, recht naar mijn kleurige bloemenmengeling. Het
laat alle prachtige, mooi gevormde bloemen gewoon links liggen en
vliegt rechtstreeks naar die niet bepaald mooie, hogere onkruidplanten, naar die onooglijke kleine gele bloempjes…
Gered door de gong: de natuur heeft zelf gekozen, nu heb ik een
gegronde reden om mijn gevarieerde keuze aan onkruid gewoon te
laten staan!
En ja, de vogeltjes zijn er ook nog altijd in mijn prachtig vakantieoord
”Costa-del-Mijneneigenof”.
Veerle
P.S.
De echte natuurliefhebbers weten dat “onkruid” niet bestaat. Maar telkens
schrijven: “Nuttige planten die spontaan gegroeid zijn, en dus niet door de
mens werden geplant (en gepland)” leest niet erg vlot.
En met het woord “onkruid” weet ook de leek wat er bedoeld wordt…
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Beheer
Even mijn ervaringen, opgedaan bij beheer en natuurstudie op de
Kalmthoutse Heide van 1950 tot 2015, op een rijtje gezet.

Verzuring
In heideterreinen is verzuring een normaal biologisch verschijnsel.
Twaalfduizend jaar geleden, toen de opwarming van de aarde
langzaam begon, vormde de Kempen een toendra naast de
reuzengletsjer over Schotland, Noord-Nederland, Noord-Duitsland en
Noord-Polen. Door de opwarming schoof de taiga noordwaarts en
kwam in de Kempen een bos. De eerste pionier was de grove den –
trotseert nachtvorst tot -70°C. Ongeveer drieduizend jaar was de
hele Kempen begroeid met een bos van grove den. Ik noem dit de
koning van de Kempen.
Wanneer de nachtvorst rond -20°C schommelde verscheen een
nieuwe boom: de berk. Het gevolg hiervan was een natuurlijk
dennen/berken bos in onze Kempen.
De zomereik is met veel moeite hier aangeland. Dankzij hulp van o.a.
eekhoorn, gaai en andere levende wezens. De zomereik groeit zeer
traag en heeft daarom een stevige houtstructuur. Rond het begin van
onze tijdrekening veronderstellen wij dat er in de Kempen
duizendjarige eiken groeiden. Op de schrale plekken groeiden nog
grove den en berk. De grove den kan dankzij zijn penwortel zeer diep
in de grond nog water vinden, wel tot vier meter diep. Hij is de
overlever bij langdurige droogte.
Binnen dit verhaal heeft zich een natuurlijke verzuring ontwikkeld.
Onder de grove dennen vinden we een tapijt van verdroogde
naalden. Deze worden tot humus omgezet waarbij sterke
humuszuren vrijkomen. Prof. Van Miegroet (UGent) heeft 2000 PhDe Korhaan nr. 4 / oktober 2020
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metingen gedaan in deze humus. Zijn resultaten lagen tussen 3,5 en
4,5. Bij neerslag (regen) werd deze zure humus uitgeloogd en de lage
inzinkingen in de bodem opgevuld met sterk zuur water. In deze zure
vennen kwamen sporen van veenmossen tot ontwikkeling.
’s Winters sterven ze af en geven een laagje van ongeveer 1mm zuur
slib. In het voorjaar kiemen sporen tot nieuwe planten. Deze mossen
verzuren zelf ook het venwater. Op open droge plekken groeit
struikhei wanneer de nachtvorst gemiddeld minder dan -10°C
bedraagt. Vooral bij sneeuwval is struikhei vorstgevoelig. Afvallende
blaadjes vormen een strooisellaag met ook een zure Ph van 3,5 tot
4,5. Dophei vestigde zich in gebieden die bijna zes maanden onder
water staan. Ook hier is de strooisellaag even zuur als bij de
struikhei. Als klap op de vuurpijl draagt ook de zomereik zijn steentje
bij aan de verzuring. Deze plant zit vol met looizuur. Eeuwenlang
werd de eikenschors gebruikt bij het looien van dierenhuiden.
Looizuur zit eveneens in de bladeren.
Hierbij mag ik besluiten dat de verzuring in een heideterrein een
normaal natuurlijk proces is dat niets met regen te maken heeft. De
zuurste regen heeft een Ph van 5 en kan zodoende het terrein niet
zuurder maken dan 5. Maar ik wacht wel met grote nieuwsgierigheid
wat de strooimethodes als experiment gaan opleveren. Wij hebben
vroeger na plaggen en licht bestrooien met kalk ook proeven gedaan.
Maar het resultaat was pover.
Ik wil er nog op wijzen dat zonnedauw ook in zuur midden, zelfs
onder water, het goed doet.
Verdroging
Dit is een nieuw probleem. Robert Havermans heeft in 1970 al drie
stuwen in de Heide geplaatst op de verbindingsgracht van Putse
Moer naar het Stappersven om vochtige delen van water te voorzien.
Dit met gebruik van sluizen op de Drielingvennen en in de Nol om
water op te stuwen. Het doel was de invloed van de
waterpompingen van PIDPA te neutraliseren. Maar deze
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spaarbekkens moeten we gesloten houden en spaarzaam zijn met
waterleveringen aan de Groote Meer. Ik sta wel achter het principe,
maar wij moeten zien dat onze eigen gebieden niet uitdrogen.
Bij plaggen moeten we ook voorzichtig te werk gaan. In Nederland
plagt men met stroken en laat men op regelmatige afstand
ongeplagde stroken liggen. Dit om de microfauna te bewaren. Ook
de nadelen van de zomerbranden in 1996 en 2011 zijn nog niet
hersteld. Immers bij zomerbranden wordt de hele microfauna
vernietigd. Herstel gaat traag. Begrazing op deze gebieden kan leiden
tot overbegrazing. In dat geval krijgt men dan weer een vergrassing.
Ik zou graag drie jaar zonder begrazing voorstellen.
Ik zie de toekomst een beetje somber in, vooral de verdroging. De
afwatering van de Markgraaf loopt weg over de terreinen van de
Boterbergen en het Stappersven. René Peeters kan daar wel wat op
verzinnen om het bij te houden. Daarbij besef ik wel dat het project
Groote Meer dan te kort gedaan wordt. Alleen overschotten leveren
is wenselijk.
Ik wens de actieve jongeren veel succes toe.
Louis Verpraet
n.v.d.r.
Het mag duidelijk zijn dat momenteel enkel tijdens de winter
wateroverschotten vanuit het Stappersven naar de Groote Meer worden
overgeheveld. Afhankelijk van de hoeveelheid neerslag kan dat van jaar tot
jaar variëren.
Naast verzuring en verdroging is vermesting ook een groot probleem. Hier
is vooral de nitraat/nitrietuitstoot van de agro-industrie de oorzaak.
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Gelukkig is er de natuur, hou ze ook gelukkig.
“Gelukkig is er de natuur, hou ze ook gelukkig” is de nieuwe coronaslogan
van Natuurpunt. De mensen komen sinds de corona-lockdown veel meer
buiten en (her)ontdekken hun eigen dorp, hun lokaal natuur- en bosgebied,
wat positief is. Maar de reden dat Natuurpunt spandoeken moet ophangen
in hun natuurgebieden is eigenlijk niet positief. Natuurpunt merkt sinds de
lockdown nog veel meer zwerfvuil, loslopende honden, wandelaars en
fietsers die zich niet de aangeduide paden houden dan voor de lockdown.

Je las in de krant dat de mensen sinds de corona meer belang
hechten aan de natuur. Maar is dat ook zo? De stelling dat natuur
goed is voor de menselijke gezondheid lijkt niet altijd op te gaan voor
mensen die bezorgd zijn om de natuur. Waarom laat je dan meer
zwerfvuil achter, hou je je hond niet aan de leiband, wandel en fiets
je overal maar kriskras door het natuurgebied, zelfs tijdens de
broedperiode?
De kwetsbare graslandjes in het Klein Schietveld met de populatie
van de zeldzame Aardbeivlinder wordt meer en meer een hondenlosloopzone en mountainbikeroute. Hondenpoepzakjes worden overal
achtergelaten. Bierblikjes en sigarettenpeuken blijven rond de
zitbanken slingeren. Je ziet meer honden loslopen, zeker in het Klein
Schietveld, dan dat je honden aan de leiband ziet. Vorige week zag
ik tijdens het fietsen mensen bloemen plukken in een berm die
ingezaaid werd voor bijen en vlinders, en dat zonder schroom.
Waarom komen de mensen nu zo massaal buiten in de natuur, maar
hebben ze toch zo weinig respect voor die natuur vraag ik me af?
Natuurbehoud ontaardt steeds meer in een grimmig gevecht stelt
Dirk Draulans in een recente Knackopinie. Zie maar wat er gebeurd is
in de Liereman, met de aangestoken branden en 110 zomereiken die
met een kettingzaag bewerkt werden.
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Wie doet zoiets, of nog belangrijker, waarom doe je zoiets?
Ik las in de krant een artikel van nesten van bruine kiekendieven in
West-Vlaanderen, die door de boeren toch kapot gemaaid werden,
ondanks de verwittiging van natuurbeschermers. En dan spreken we
nog niet over de dood van Naya. Hier vraag ik me ook af waarom er
zo weinig respect is voor het behoud van de natuur, kortom
natuurbehoud?
Niet enkel natuurbehoud, maar ook natuurbeheer stuit meer en
meer op verzet, en mondt zelfs soms uit tot regelrechte oorlog.
Natuurpunt kreeg heel veel kritiek over het landduinherstel in de
Nolse Duinen en het bos- en droge heideherstel in de Boterbergen.
Dit zijn nochtans heel zeldzame biotopen met zeldzame fauna en
flora. Zelfs het exotenbeheer snappen de mensen niet meer en krijg
je niet meer uitgelegd. Vorige week stuurde een buurman, een
Natuurpunt-lid nota bene, een kwade mail naar heel de buurt dat hij
Natuurpunt haat omdat de rododendrons verwijderd werden in de
Mont Noir. Dat de Mont Noir eigendom is van ANB en niet van
Natuurpunt tot daar aan toe. Die buurman leest toch ook de
natuurpunttijdschriftjes en ons lokaal tijdschrift ‘De Korhaan’.
Verschaft Natuurpunt te weinig uitleg en is de communicatie niet
voldoende, of is een wetenschappelijke studie minder belangrijk dan
de mening van de wandelaar.
Toen ik hem persoonlijke uitleg verschafte wat de reden was kreeg ik
volgend antwoord: “De heide is immers onze gemeenzame biotoop
en de meeste mensen hier houden wel van rododendrons. Kijk maar
in de tuinen.” Ik heb lang nagedacht welke reactie of antwoord ik
hierop zou terugsturen. Ik ben nog steeds aan het nadenken.
Misschien is niet antwoorden naar iemand die zijn eigen wetenschap
belangrijker vindt dan de wetenschap van een wetenschapper beter.
Wat kun je antwoorden aan iemand die de vertuining met
bloemende exoten belangrijker en mooier vindt dan habitatwaardig
heide en bos?
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Je ziet in mijn tekst veel het woord ‘de mens’. Dat is omdat de
uitdrukking ‘de man met de pet’ oneerbiedig is, en ik wil geen
toestanden en anti-polariserende betogingen zoals in alle grote
steden momenteel het geval is. Toch vraag ik me altijd af wat de
reden is van zo’n gedrag. Is de mens zo egoïstisch en enkel
geïnteresseerd in zijn eigen geluk in plaats van samen te leven in een
ecologisch evenwicht?
Misschien moet de oorzaak gezocht worden in de religie las ik
onlangs. De ecologische crisis waar we al 2000 jaar mee
geconfronteerd worden is begonnen van zodra de mens is beginnen
geloven in één god (i.p.v. de natuurgodsdiensten), het monotheïsme.
Die leer zegt dat we, de mens dus, geen deel zijn van de natuur, maar
boven haar staan. We zijn superieur en kunnen de natuur naar
believen gebruiken. De religie staat boven de wetenschap. Iemand
die leugens verkoopt met de bijbel of koran in de hand wordt meer
geloofd en gevolgd dan een wetenschapper die waarheden verkoopt
met een wetenschappelijk verslag in de hand.
Misschien hebben we gewoon een nieuwe religie nodig, een
natuurgodsdienst.
Een mijmering van Igor Vandamme, juni 2020
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Heerlijke belegde broodjes
Kapellensteenweg 19
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.60.67
Of
Tel. 03/666.80.03
info@tpannenhuis.be
http://tpannenhuis.be
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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 De Korhaan van juli 2020 meldde ik dat het om een
Alpenwatersalamander ging. Jammer genoeg was dat niet correct.
In werkelijkheid ging het om een mannetje Kleine watersalamander.
Via www.waarnemingen.be werd ik daarvan op 19 augustus 2020 op
de hoogte gebracht.
De gekartelde rugzoom was doorslaggevend voor de juiste
determinatie.

Joris Pinseel
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“Nooit alleen thuis” - Rob Dunn - 2018
Uiteraard heb ik me laten verleiden door de
aantrekkelijke kaft met fraai gekleurde insecten.
Maar die dekt de lading niet of nauwelijks; het
boek gaat echter hoofdzakelijk over microben.
Toch is het boek boeiend en inspirerend vanaf
het eerste hoofdstuk.
Het begint met de (thuis-)ontdekkingen en
werkwijze van textielhandelaar Anthonie van
Leeuwenhoek, citizen scientist avant la lettre bij
uitstek. Van Leeuwenhoek was met zijn
prachtige ontdekkingen van ééncelligen zijn tijd meer dan 100 jaar vooruit.
Pas eind achttiende eeuw blijkt er weer aandacht te zijn gekomen voor
microben en dan eigenlijk alleen voor ziekteverwekkers.
Afbeelding Anthonie van Leeuwenhoek
Bron: Door Johannes Verkolje - www.rijksmuseum.nl
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3946892

In hoofdstuk twee komen de extremofiele
bacteriën ter sprake. Met name de bacterie
Thermus die in vulkanische geisers leeft;
het liefst bij temperaturen tussen 70° en
80°C. Het hitteresistente polymerase uit
deze bacterie maakt Dunn’s genetisch
onderzoek naar microben vele malen
gemakkelijker en sneller dan voorheen.
Geloof het of niet, de Thermus-bacterie
komt ook voor in onze eigen heetwaterinstallaties thuis.
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Hoofdstuk drie behandelt de biodiversiteit in huis. Het team van
Dunn vindt in tien jaar tijd maar liefst 80.000 (tachtigduizend)
soorten bacteriën en archea (oer-bacteriën) in doodnormale huizen.
Zoals te begrijpen is dit op voedselresten in keuken en koelkast, in
vochtige plekken als vaatdoeken, douchekoppen en putjes, op
kleren, kussens, matrassen en natuurlijk ook op de huid en in de
darmen van mensen. Veel soorten leven van menselijk afval zoals
huidschilfers.
Ook analyseert Dunn de verschillen tussen natuurlijke “huizen” zoals
de dagelijks ververste takkenstellages die mensapen maken en de
meer permanente bewoning die Homo sapiens gebruiken. De wilde
behuizing herbergt praktisch alleen omgevingsbacteriën. Hoe
moderner de bewoning, hoe verder van het bos of andere natuur des
te minder omgevingsbacteriën erin voorkomen. Onderzoek in het
Internationaal Ruimtestation (ISS) bevestigt deze resultaten
onomstotelijk. Via de omweg van de ontdekking en bestrijding van
de cholerabacterie in Soho, Londen, toont Dunn overtuigend aan dat
die grote aantallen omgevingsbacteriën niet schadelijk zijn maar juist
ons immuunsysteem op een positieve manier beïnvloeden.
Blootstelling aan veel omgevingsbacteriën zorgt ervoor dat het
immuunsysteem niet overgevoelig wordt en je geen allergieën
ontwikkelt. Zelfs gevarieerde tuinen met meer inheemse soorten
leveren meer variatie in omgevingsbacteriën en minder astmatische
tieners dan saaie diversiteitsarme tuinen, laat staan flats of
appartementen. Als je in een flat woont, is je immuunsysteem
trouwens niet helemaal verloren. Ook een grote diversiteit aan
kamerplanten levert een grotere bacterie-diversiteit en in potentie
een beter gebalanceerd immuunsysteem. Uiteraard kun je ook
dagelijks naar een natuurgebied gaan en daar door het gras rollen of
door het struweel struinen.
In hoofdstuk vijf spelen de douchekop en de bacteriën die
tuberculose veroorzaken (Mycobacterium spp.) de hoofdrol.
Interessant is het ontstaan van de huidige was- en badcultuur in
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Amsterdam en Rotterdam eind 19e eeuw. Omdat schoon water
schaars en relatief duur was en aangevoerd moest worden in deze
steden werd het een statussymbool om schoon en reukvrij te zijn.
Voor die tijd waste men zich niet of nauwelijks en met vies water uit
de grachten. Terug naar de douchekop; die bevat geheid een soort
biofilm (smurrie) waarin zich tientallen of honderden soorten
bacteriën bevinden. Met chloor behandeld water bevat minder
soorten maar wel de chloorresistente Mycobacterium spp.
Onbehandeld bronwater bevat meer soorten maar is veel minder
schadelijk. Er heerst een mini-ecosysteem met bacteriën die kunnen
leven van voedingsstoffen in het water, soorten die leven van dode
bacteriën, soorten die leven van levende bacteriën, pantoffeldiertjes,
zweephaardiertjes, amoeben, bacteriofaag virus en zelfs
microscopische kreeftjes. Ziekteverwekkers hebben hier geen schijn
van kans of komen in bijzonder kleine aantallen voor. Kortom het
zoveelste pleidooi voor biodiversiteit, zelfs in de douchekop. Lang
niet alle Mycobacterium soorten veroorzaken ziekten; er zijn er ook
die serotonine produceren. Zou er daarom zo veel gezongen wordt
onder de douche?
De tweede groep van organismen die een enorme biodiversiteit in
huis vertoont met maar liefst 40.000 (veertigduizend) getelde
soorten is die van de schimmels en gisten. Het zijn er zelfs twee keer
zo veel als alle op naam gebrachte paddenstoelen en imperfecte
schimmels. Net als bij de bacteriën worden de schimmels
onderscheiden aan de hand van hun DNA. Zelfs in ruimtestations
worden Mucor en Penicillium soorten gevonden. Eén van de lopende
onderzoeken wordt in hoofdstuk zes uitgebreid besproken. Het blijkt
dat er tientallen soorten aanwezig zijn in nieuwe gipsplaten. Als ze
nat of vochtig worden krijgen de schimmels kans om te gaan groeien.
Een paar zijn ziekteverwekkers of giftige soorten zoals Stachybotrys
chartarum (zwarte schimmel) en Myrothecium. Zorg er dus voor dat
je je gipsplaten drooghoudt. Het is nog steeds niet duidelijk waar
deze schimmels in de natuur voorkomen en hoe ze zich verspreiden.
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Dat geldt niet alleen voor deze bekende schimmels maar van de
duizenden - die zelfs nu nog geen naam hebben - is het kennisgebrek
nog veel groter.

© Joris Pinseel - Grote trilspin - 21 augustus 2020
©https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28984904
Zilvervisje door Christian Fischer, CC BY-SA 3.0

Na de schimmels start Dunn een onderzoek naar geleedpotigen in
huizen en gebouwen. Ook hier is de verrassing groot. In hoofdstuk
zeven zijn het niet zozeer de aantallen gevonden soorten die de
verrassing zijn; we hebben allemaal wel eens dode vliegen op de
vensterbank, spinnen en pissebedden in de kelder, zilvervisjes in de
wc en stofluizen op onze boeken gezien. Een gemiddeld Amerikaans
huis blijkt iets van honderd verschillende soorten te bevatten en bij
elkaar opgeteld weer duizenden geleedpotigen. Het is hier de
onbekendheid van de soorten die de auteur verrast. Vlak onder onze
neus in onze eigen woning wordt de ene na de andere nieuwe soort
voor de wetenschap ontdekt. Wat Dunn vooral aan het denken zet, is
de Japanse grottensprinkhaan. Het is een groot beest van enkele
centimeters met lange poten en het heeft meer dan honderd jaar
onontdekt geleefd in vele, vele woningen verspreid over een groot
deel van de Verenigde Staten. Toevallig in de huizen van de twee
specialisten op dit gebied waren ze niet aanwezig. Ecologen zijn goed
in het doen van onderzoek in tropisch oerwoud; hoe verder weg hoe
beter het is; vlak onder onze neus is een heel ander verhaal. Dunn
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denkt dat het komt omdat we er van uit gaan dat iemand anders er
wel naar gekeken zal hebben en iets aannemen blijkt maar weer
eens zeer gevaarlijk te zijn.
In hoofdstuk acht keert Dunn weer terug naar de bacteriën. Deze
keer probeert hij een aansluiting te vinden bij het grote publiek dat
vindt dat al dit ongedierte geen nut heeft en bestreden moet
worden. Als ecoloog beseft hij dat als organismen er zijn, dit al zorgt
voor voldoende bestaansrecht. Maar als medemens in onze
samenleving zoekt hij naar mogelijke toepassingen. De bekende
voorbeelden zijn natuurlijk de ontdekking van penicilline en Bacillus
thuringiensis, een ziekteverwekkende bacterie die wereldwijd wordt
ingezet als biologisch bestrijdingsmiddel. Deze laatste soort is
ontdekt op meelmotten. Vliegen en wespen dragen gisten met zich
mee die voor ons bier en wijn zorgen. Andere industriële
toepassingen ziet hij in het namaken van het oersterke spinrag, de
kaken van de graanklander (soort snuitkever) en (weer) de bacteriën
die lignine (houtstof) en plastic kunnen afbreken. Het dieet van
huissoorten is niet goed bekend maar grottensprinkhanen, stofluizen
en zilvervisjes kunnen leven van voedselarme substraten en hebben
mogelijk bacteriën met bijzondere eigenschappen. Onderzoek naar
bacteriën van grottensprinkhanen levert onverwacht snel een
cellulose-afbrekende bacterie op en even snel wordt een nieuwe
(bier)gistsoort ontdekt op een (limonade)wesp. Dunn concludeert
dat de zoektocht naar medicijnen in het tropische oerwouden leuk
maar duur is en binnenshuis misschien nog wel waardevollere
toepassingen gevonden kunnen worden.
Boven het negende hoofdstuk staat een opmerkelijke uitspraak van
Napoleon Bonaparte, de grote legeraanvoerder: “Je moet niet te
vaak tegen een vijand strijden, anders leer je hem al je oorlogskunsten”. Deze ‘wet’ in combinatie met genetische mutaties en
natuurlijk selectie heeft ervoor gezorgd dat de meeste huisbewoners
zijn geëvolueerd tot resistent “ongedierte”. Berucht zijn de
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huisvliegen in Zuid-Afrika die resistent zijn geworden tegen DDT,
BHC, DDD, chloordaan, heptachloor, diëldrin, isodrine, prolaan,
dilaan, lindaan, malathion, parathion, diazinon, toxafeen en
pyrethrinen. Waar ze nog wel mee te bestrijden zijn, zijn spinnen. De
Tsonga en de Zoeloes gebruikten effectief sociale spinnen
(Stegodyphus sp.) door hun nesten in huizen en stallen te hangen.
Dunn stelt dan ook voor om zo veel mogelijk biodiversiteit in huis toe
te laten. Ook binnenshuis is een ecologisch evenwicht beter dan een
vergiftigd milieu waarin eigenlijk alleen onze plaaginsecten gedijen.
Ruim spinnen niet op en sla sluipwespen niet dood, maar gebruik dus
zeker geen bestrijdingsmiddelen.
Hij bespreekt ook het onderzoek naar de mechanismen die ervoor
zorgen dat insecten, met name Duitse kakkerlakken resistent zijn
geworden. Een bijzonder geval is de stam van kakkerlakken T164 die
niets meer moest hebben van gifstoffen die aangeboden werden in
combinatie met de lokstof glucose of druivensuiker. Uiteindelijk blijkt
dat er een mutatie heeft plaats gevonden die ervoor zorgt dat
glucose een bittere smaaksensatie bij die T164 kakkerlakken
veroorzaakt. Ja, als ze niet van het gif eten, hebben ze er ook geen
last van.
En dan zijn er onze geliefde huisdieren en al de biodiversiteit die ze
meebrengen. Behalve genegenheid, rustgevende vachten en extra
beweging hebben ze ook een heel arsenaal aan gunstige microben bij
zich. Ver van de natuur heeft die extra variatie een positief effect op
het immuunsysteem van opgroeiende kinderen. Toch zijn huisdieren
ook een bron van bekende en onbekende parasieten waar mensen
last van kunnen hebben. Bekend is het onderzoek naar de ééncellige
Toxoplasma gondii dat toxoplasmose veroorzaakt.
Essentieel voor de seksuele voortplanting van de parasiet is het
darmepitheel van katachtigen. Met de huiskat als gastheer is het een
van meest voorkomende parasieten die er bestaan. Nog niet zo lang
geleden is ontdekt dat niet alleen ongeboren kinderen gehandicapt
kunnen worden door toxoplasmose maar ook dat geïnfecteerde
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volwassen minder angstig zijn, meer auto-ongelukken veroorzaken
en een grotere kans hebben om schizofrenie te ontwikkelen. Bij
muizen – een gewone gastheer van de ongeslachtelijke stadia – is
aangetoond dat ze van een infectie hyperactief worden en ratten
worden nonchalant en ontwikkelen een voorkeur voor kattenurine.
Deze reacties zijn duidelijk voordelig voor de parasiet die zijn weg
naar een katachtige darm moet zien te vinden. Ook honden hebben
lintwormen en aaltjes die op de mens over kunnen gaan. In mensen
vormen deze parasieten echter zelden een probleem. Het onderzoek
naar deze parasieten is echter nog nauwelijks van de grond gekomen
en de lijst van parasieten op honden neemt nog steeds toe.
Ook de laatste twee hoofdstukken zijn een pleidooi voor
biodiversiteit in huis en op je lichaam. In de jaren 1950
veroorzaakten sommige stammen van Staphyllococcus aureus
ernstige ziekte-verschijnselen (ontstekingen) bij pasgeboren baby’s in
bijna alle ziekenhuizen in de Verenigde Staten. Omdat de bacterie
resistent was geworden tegen penicilline was het een groot
probleem en zocht men naar oplossingen. De meest veelbelovende
was die van inoculatie met onschadelijke stammen. Als een baby
hiermee werd behandeld, was die van dat moment niet meer
bevattelijk. Het onderzoek werd meerdere keren met veel succes en
in meerdere ziekenhuizen herhaald maar tegelijkertijd werd ook een
nieuw antibioticum ontdekt. Net als bij de intensieve landbouw
greep de reguliere medische wetenschap (en de farmaceutische
industrie) naar het bestrijdingsmiddel. Op korte termijn is dat het
meest winstgevende en op lange termijn het meest problematische
(MRSA = Multi Resistente Staphyllococcus Aureus). Hoe rijker je huid
aan bacteriële variatie hoe kleiner de kans dat ziekteverwekkende
micro-organismen een kans krijgen. Het advies is dus net als bij
allergieën: speel buiten, wroet in de aarde, kruip door het gras. Het
wassen van handen kan geen kwaad. Dat spoelt de ziekteverwekkende organismen aan de oppervlakte er af maar laat de biofilm met goedaardige organismen op de huid intact.
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Eén van de manieren om nog meer biodiversiteit in huis te krijgen, is
door gebruik te maken van oeroude voedselbereidingswijzen. Het
inleggen van zuurkool, het maken van zuurdesembrood, kaas,
yoghurt, wijn, bier en kimchi, het fermenteren van koffie, cacao, soja
en ga zo maar door, maken stuk voor stuk gebruik van een palet van
bacteriën en gisten. Deze micro-organismen zorgen dat het product
een bepaalde zuurgraad krijgt waardoor het niet of lastig kan
bederven. Dunn’s onderzoek naar de handen van 15 bakkers uit 14
verschillende streken en het verzamelen van starters (de unieke
verzameling van zuurdesemgisten en bacteriën voor het bereiden
van brood) van over de hele wereld laat zien dat de rijkdom minder is
dan die in de bodem maar veel rijker dan ooit gedacht. De door de
bakkers op een gestandaardiseerde manier gemaakte starters waren
allemaal verschillend. De huid, huis en omgeving van de bakker
bepaalden de kwaliteit van de starter. Het is erg jammer, maar je
wordt telkens weer met je neus op de feiten van verarming van
biodiversiteit gedrukt. Zelfs ons huidige brood wordt gemaakt met
een monocultuur van een 100 jaar geleden geïsoleerd biergist
Saccharomyces cerevisiae dat op industriële manier kan worden
vermeerderd en gedroogd en dat zonder bacteriën kan zorgen voor
niet-zuur gerezen brood. Het lijkt de weg van de vooruitgang maar
toch ga ik eens vaker zuurdesembrood kopen en misschien zelfs wel
ooit maken.
Aan het eind gekomen van het boek realiseer ik me hoe weinig ik
weet van micro-organismen en hoe fascinerend en belangrijk die
wereld is. Rob Dunn heeft me dat op een aanstekelijke manier
getoond. Laten we ons niet blindstaren op het verdwijnen van een
zeldzaam vlindertje of plantje maar juist onze ogen openen voor het
onzichtbare in ons eigen huis.
Guus Dekkers
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Gele bloeiers
Sinds 1984 wordt de evolutie van de planten in Essen jaarlijks opgevolgd. In
de loop van de afgelopen periode werden heel wat soorten waargenomen;
er verdwenen soorten en er kwamen ‘nieuwe’ bij.
Augustus 2020 stond de teller op 789 soorten … verdwenen taxa
inbegrepen. Binnen die ‘nieuwe’ soorten treffen we vaak 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 even enkele soorten aan je voor.

Inleiding
In de periode 1984-2020 stelde ik 789 verschillende soorten/
ondersoorten in Essen vast. Elk jaar werden een aantal km² (IFBLrooster) grondig onderzocht. In een periode van negen jaar werd
geprobeerd om alle Essense km² minstens twee keer te bezoeken.
Uiteraard kwamen interessante en soortenrijke km² meerdere keren
binnen die negen jaar aan bod. Op deze wijze hebben we anno 2020
vier periodes van negen jaar achter de rug en in de loop van al die
jaren werden verschuivingen binnen de Essense flora opgemerkt.
Gele bloeiers
Van nature uit komen heel wat geelbloeiende planten voor in onze
omgeving. Tijdens de herfst o.a. Vertakte leeuwentand,
Schermhavikskruid, Paardenbloem, Jakobskruiskruid … maar de
laatste decennia merken we echter de toename van ‘nieuwe’
soorten, heel vaak ‘exoten’ of ‘ontsnapte tuinplanten’.
In deze bijdrage stellen we één van die nieuwe soorten voor die nog
tijdens de herfst bloeiend kan worden gevonden. Ook tijdens het
winterseizoen is deze plant nog goed vegetatief herkenbaar.
In volgende nummers komen weer andere soorten aan bod.
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Gehoornde klaverzuring - Oxalis corniculata L.
Beschrijving:
Uit de penwortel komt een aan de voet liggende stengel. Die stengel
is vrij dichtbehaard. Meestal is die reeds van de voet af vertakt en de
takken zijn dan opstijgend. De stengels zijn vaak roodachtig. Stengels
wortelen op de knopen.
Niet alleen de stengels, maar ook de bladstelen en bloemstelen, de
bladranden, steunblaadjes zijn allemaal behaard. De haren zijn
meestal afstaand in alle richtingen, maar ook hier en daar
aanliggend.
Het plantje wordt 5-30 cm groot.
Gehoornde klaverzuring heeft geen wortelknolletjes en is een ééntot meerjarige soort.
Bladeren: De bladen staan verspreid en zijn 3-tallig, vrij lang
gesteeld, met omgekeerd-hartvormige blaadjes en langwerpige, met
aan de voet van de bladsteel vergroeide steunblaadjes. De drie
deelblaadjes zijn hartvormig en ze kunnen over hun lengte as
vouwen. Ook hebben deze deelblaadjes aan de bladsteel een
scharnier, waardoor ze kunnen samenvouwen. Samengevouwen
noemen we dat de slaapstand van de bladeren. Deze stand nemen ze
aan bij duisternis en bewolkt en/of regenachtig weer. De kleur van
de bladeren is donkergroen tot bruingroen. Langs de gave bladrand
staat eveneens een reeks haren. We noemen dit een gewimperde
bladrand.
Bloemen: De bloemen staan op lange stelen in armbloemige
bijschermen – één tot zeven bloempjes. Die stelen komen uit de
bladoksels en zijn vaak korter dan de bladen. De bloemen zijn klein,
geel tot soms oranjegeel. De kelkslippen zijn lancet-lijnvormig en
liggen tegen de doosvrucht aan. De kroonbladen zijn eirond, iets
uitgerand. De vijf kelkslippen zijn half zo lang als de kroonbladen.
Binnen de bloem staan 10 meeldraden. De stempels zijn stomp.
Vruchten: De vijfhokkige doosvrucht blijft rechtop staan, is
lijnvormig-langwerpig, behaard en bevat dwarsgestreepte zaden. Op
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die doosvrucht staan de resten van de vijf stijlen. Ook zie je duidelijk
de vijf ribben, die de vijfhokkigheid aanduiden. De doosvrucht is
dicht bezet met hele kleine haren, die je met een loep kunt zien. De
zaden, ongeveer 1 mm groot, zijn bij rijpheid bruin van kleur. De
doosvrucht heeft wel enige gelijkenis met de snavels van de
ooivaarsbekken.

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

Bloeitijd:

April-oktober

Groeiplaats: Vooral in een verstedelijkte omgeving te vinden. Vaak
zelfs vlak voor je huisdeur waar ze kan groeien tussen
de stoeptegels, aan de voet van muren of tussen
stenen in je tuin. Ook op braakliggende terreinen,
akkers (hakvruchtakkers), moestuinen, ruderale
plaatsen, plantsoenen, boomgaarden, omgewerkte
grond, zeeduinen en stenige plaatsen.
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De plant verkiest open zonnige plaatsen op matig
droge tot vochtige, voedselrijke grond.
Weetje:
- Via transport van habitatmateriaal (grond, vegetatie, hout) is
de soort hier terecht gekomen. Vaak komt het plantje voor
als onkruid in potplanten van waaruit het zich in de tuin (en
omgeving) kan verspreiden.
- De blaadjes van de klaverzuring zijn eetbaar, met een wat
wrange smaak zoals citroen. Er kan een kruidenthee van
gemaakt worden. De hele plant is rijk aan vitamine C. In
grotere hoeveelheden is de plant schadelijk voor de
kalkopname door het lichaam. Ook kan er kruidenthee van
gezet worden. De plant heeft een hoog oxaalzuurgehalte en
moet dus beperkt worden toegepast.
- De plant kan zich in rap tempo vermenigvuldigen. Dit kan
hinderlijk zijn. Door de plant te verwijderen voordat de
doosvruchten zijn gevormd, wordt de verdere verspreiding
wat tegengegaan.
Plaats in het plantenrijk:
Gehoornde klaverzuring behoort tot de Oxalidales [orde] en maakt
deel uit van Oxalidaceae [familie] / Klaverzuringfamilie en het genus
Oxalis L. / Klaverzuring
Voorkomen in Europa en België
Oorspronkelijk is de plant afkomstig uit Zuid-Europa.
Komt nu ook elders voor in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika,
Zuidwest- en Zuidoost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland.
Als neofyt gekend sinds de 16de eeuw.
Dodoens vermeldt de soort al in 1544.
Voorkomen in Vlaanderen
Vrij algemeen ingeburgerd. Voornamelijk in het westen en midden
van Vlaanderen. Hoofdzakelijk in stedelijk milieu. Verspreiding neemt
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de laatste jaren almaar toe. Het is nog onduidelijk of de soort ook
buiten verstedelijkt gebied echt ingeburgerd is.
Voorkomen in Essen
Gehoornde klaverzuring werd voor de eerste keer vastgesteld in
1991. De soort heeft zich in de daarop volgende jaren stelselmatig
uitgebreid over het urbane deel van de gemeente. De soort wordt
zelden vastgesteld in het landbouwgebied; daar altijd bij gebouwen.
Verspreiding in Essen*

© Joris Pinseel

*Elk gekleurd vakje staat voor de vondst van gehoornde klaverzuring 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
biotopen binnen dat bepaalde IFBL-vak.
Nieuwe groeiplaatsen in 2020 gevonden in B4.17.24 en B4.17.44.
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Etymologie
De plant bevat oxaalzuur. Op die zure stof berust ook de
Nederlandse naam. Klaver vanwege de op klaver lijkende blaadjes.
Óxalis
= van 't Griekse oxus of oxys (zuur) en als of hals (zout),
omdat de plant een zure stof bevat
corniculáta = gehoornd
Gelijkende soort
Gehoornde klaverzuring lijkt erg op Stijve klaverzuring (Oxalis stricta
L.) – afkomstig uit Noord-Amerika. Deze soort heeft eveneens gele
bloemen, maar de bladeren zijn groen (niet bruingroen). De stengel
is rechtopstaand of opstijgend (niet wortelend liggend), zonder
steunblaadjes. Stijve klaverzuring heeft dunne ondergrondse
uitlopers en groeit op open vochtige voedselrijke grond (akkers –
tuinen – langs bospaden).
Onlangs werd ook Knobbelklaverzuring (Oxalis dillenii Jacq.) in
Vlaanderen vastgesteld. Deze soort – ook uit Noord-Amerika
afkomstig – heeft ook gele bloemen, maar door de aangedrukte
haren op stengel en bladsteel krijgt de plant een grijzige tint. Deze
soort is te zoeken op rivierstrandjes en vochtige stenige plaatsen.
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/gehoornde_klaverzuring/*
*website met zeer goede filmpjes over de determinatie van allerlei plantensoorten
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Geraadpleegde werken:
-

-

-

Duistermaat, L., 2020, Heukels’ Flora van Nederland, Noordhoff,
Naturalis Biodiversity Center, Groningen/Utrecht.
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 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., 2002, Ingeburgerde plantensoorten in Vlaanderen.
Mededelingen 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 3, IVN i.s.m. de
VARA en de VEWIN.

Joris Pinseel

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

Mocht je dit plantje aantreffen tussen de straatstenen voor je huis of aan de
voet van je huisgevel, mag je dat, liefst met foto, invoeren op
www.waarnemingen.be. Uiteraard een juiste waarneming a.u.b.
Ik vermoed dat er weinig straten zijn in de bebouwde kom van Essen of
Kalmthout waar het niet voorkomt.
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Vlinders in je tuin
Nu de herfst voor de deur staat hebben heel veel tuinliefhebbers de neiging
om hun tuin ‘proper’ te maken … want dat hoort zo volgens de traditie.
Een tuin moet blijkbaar ordelijk, netjes, opgeruimd, onkruid- en verdord
blad vrij zijn. Niets van dat alles. Wil je meer natuur en vooral méér vlinders
in je tuin, dan moet je het anders aanpakken. Vlinders hebben nood aan
bloemen om van te eten, waardplanten om eitjes op te leggen, planten om
in te schuilen en wilde hoekjes om te overwinteren.
Hoe je dan je tuin kan onderhouden, kan je in volgende bijdrage lezen.

Tien tips voor meer vlinders in je tuin
Met deze tips lok je vlinders naar je tuin!
1. Zet inheemse planten en laat wat brandnetels en distels staan.
2. Bied van het vroege voorjaar tot in de late herfst nectar aan.
3. Creëer hoogtes en laagtes in je vegetatie, het is een
herkenningspunt en uitkijkpost voor vlinders.
4. Leg beschutte hoekjes aan met hagen, heggen en takkenrillen.
5. Ruim je tuin in de winter niet te hard op zodat eitjes, rupsen en
poppen kunnen overleven.
6. Kies voor inheemse plantensoorten, die bieden betere
voedingsstoffen voor onze dieren.
7. Leg een kruidentuin of moestuin aan en laat enkele planten aan
de vlinders..
8. Maak een voedertafel voor vlinders met rottend fruit of laat
vruchten van je fruitboom op de grond liggen.
9. Gebruik geen pesticiden en zo weinig mogelijk meststoffen.
10. Overtuig ook je buren of gemeentebestuur van het belang van
vlindervriendelijke maatregelen, hoe groener je omgeving, hoe meer
vlinders en soorten er ook in jouw tuin te zien zullen zijn.
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Extra tips voor nachtvlinders
Voor nachtvlinders gelden dezelfde tips als voor dagvlinders. Maar
specifiek kan je hen helpen door op volgende zaken te letten:
1. Overdrijf niet met tuinverlichting: Tuinverlichting kan sfeervol
zijn, maar kan ook bijdragen aan lichtvervuiling. Nachtvlinders
vliegen graag in het donker. Kunstlicht leidt hen af. Uit onderzoek
blijkt dat mannetjes en vrouwtjes elkaar minder snel vinden als de
omgeving te fel verlicht is. Met een donkere tuin doe je dus
nachtdieren een plezier.
2. Avondgeuren: Veel nachtvlinders verkiezen hetzelfde eten als
dagvlinders: nectar. Vlinderstruiken, lavendel of marjolein: overdag
worden ze bezocht door dagvlinders, maar als je 's nachts met je
zaklamp op pad gaat, zal je merken dat ze even goed door
nachtvlinders gesmaakt worden. Enkele planten lokken specifiek
meer nachtvlinders aan. Wilde kamperfoelie bijvoorbeeld, die 's
avonds sterk begint te geuren. Ook silene-soorten zoals de
avondkoekoeksbloem zijn bij nachtvlinders meer geliefd dan bij
dagvlinders. Ook teunisbloemen bloeien vaak tijdens de nacht.
Vlinders naar je tuin lokken
Plant waardplanten en laat brandnetels staan
Vlinders zijn verzot op nectar. Die vinden ze in bloemen. Volwassen
vlinders zijn niet zo kieskeurig en drinken nectar van verschillende
bloeiende inheemse plantensoorten. Rupsen daarentegen, voeden
zich maar met één of enkele soorten. Vlinders gaan gericht op zoek
naar deze planten om hun eitjes op te leggen, hun waardplant. Voor
de dagpauwoog, atalanta en kleine vos is dat de grote brandnetel.
Het icarusblauwtje gaat op zoek naar klaversoorten. Het
boomblauwtje en citroenvlinder willen onder meer sporkehout en de
dikkopjes en zandoogjes verkiezen wilde grassoorten. Pas die
waardplanten in je tuin toe in een bloemenweide of in een wild
hoekje bij je composthoop.
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Voorzie het hele jaar door nectar in je tuin
Naast waardplanten gaan volwassen vlinders op zoek naar bloemen
met nectar in je tuin. Daar zijn ze verzot op. Maar niet alle planten
bieden nectar. Vlinderstruik, hemelsleutel, wilde marjolein, wilg of
koninginnenkruid zijn maar enkele voorbeelden van planten die
uitblinken in het aantrekken
van dagvlinders. Zorg er voor
dat er van in het vroege
voorjaar tot in de late herfst
nectar te vinden is in je tuin.
In het voorjaar zijn wilg,
sleedoorn, peperboompje en
hazelaar belangrijke nectarleveranciers. In het najaar
zijn hemelsleutel, klimop,
koninginnenkruid en vlinderstruiken belangrijk.
© Joris Pinseel – Gehakkelde aurelia op Basterdhemelsleutel – 3 september 2016

Creëer hoogtes en laagtes
Vlinders vertoeven langer in een tuin met de infrastructuur die hen
helpt te overleven. Ze hebben behoefte aan een gestructureerde en
gevarieerde omgeving, afwisseling van hoge en lage planten, bomen,
struiken, kruiden en ook in het gazon liefst afwisseling tussen hogere
en lagere plekken.
Bij koude houden vlinders zich schuil op een beschut plekje en
wachten tot het weer betert. Is het echt te warm, dan zoeken ze de
schaduw op. Vlinders verkiezen dus warme hoekjes gericht op de
zon. Wil je hen ook beschutting aanbieden tegen de wind, dan plant
je aan de voet van een muur, haag of heg wat nectarrijke bloemen.
Vlinders gebruiken de planten in je tuin ook als herkenningspunt. In
grote bloemenperken met maar één plantensoort vliegen vlinders
verloren. Hoog uitstekende planten worden door mannetjes
gebruikt als uitkijkpost om vrouwtjes te zoeken. Sommige soorten
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zoals het bont zandoogje, atalanta of groot dikkopje verdedigen
vanaf die uitkijkpost een territorium. Op korte vegetaties kunnen
vlinders zonnen of partners zoeken.
Waardplanten voor rupsen
De planten waarop vlinders hun eieren leggen, worden waardplanten
genoemd. Volwassen vlinders zijn niet zo kieskeurig en drinken
nectar van verschillende soorten bloeiende planten. Rupsen
daarentegen, voeden zich meestal maar met één of enkele soorten.
Vlinders gaan dus gericht op zoek naar deze planten. Naast
brandnetel kunnen volgende waardplanten bepaalde vlinders
aantrekken:

koninginnenpage: loof van wilde peen, wortel, venkel en dille

groot en klein koolwitje: koolsoorten en andere kruisbloemigen,
zoals damastbloem en Oost-Indische kers

klein geaderd witje: look-zonder-look en pinksterbloem

oranjetipje: look-zonder-look, pinksterbloem en judaspenning

citroenvlinder: sporkehout (vuilboom), wegedoorn

kleine vuurvlinder: schapenzuring, veldzuring

boomblauwtje: sporkehout, klimop, hulst en kattenstaart

icarusblauwtje: klaversoorten: hopklaver, rolklaver

distelvlinder: distels, kleine klit, kaasjeskruid en brandnetels

atalanta: grote en kleine brandnetel

dagpauwoog: grote brandnetel

kleine vos: grote brandnetel

gehakkelde aurelia: grote brandnetel, hop, iep, aalbes

landkaartje: grote brandnetel

bruin en oranje zandoogje: allerlei grassoorten

bont zandoogje: grassen zoals pijpenstrootje en witbol

kleine parelmoervlinder: akkerviooltje, driekleurig viooltje
De meeste waardplanten zijn inheems. Je kan ze in je tuin inpassen
via een bloemenweide (dat is een stuk tuin die je maar 2 keer per
jaar maait) of via bomen, struiken, klimplanten, hagen en heggen. Zo
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creëer je structuur in je tuin. En als je de juiste soorten kiest, leveren
ze tegelijk ook voedsel voor vlinders. Sporkehout, hulst, wegedoorn,
iep, aalbes, klimop en hop zijn goede structuurvormers, en ook
nuttige waardplanten.
Vlinderkast?
Door de verticale sleuven van vlinderkasten kunnen vlinders een
ongestoord rustplekje opzoeken voor de nacht en voor de winter. In
praktijk blijkt dat voornamelijk spinnen en allerhande kleine insectjes
de weg naar de vlinderkasten vinden, en dat je er zelden een vlinder
in ziet. Laat je echter niet ontmoedigen!
Of je veel of weinig vlinders naar je tuin kan lokken is ook afhankelijk
van de omgeving waarin je tuin ligt. Een tuin in een kleinschalig
landschap met veel bloeiende planten zal sneller verschillende
soorten vlinders op bezoek krijgen dan een ingesloten stadstuintje.
Ook op een terras of in de allerkleinste stadstuin, zelfs in
bloembakken zullen nectarrijke planten vrolijke fladderaars
aantrekken, zoals o.a. de schitterende kolibrievlinder.
Waar zijn de vlinders in de winter?
Elke vlindersoort heeft zijn eigen methode om de winter door te
komen; als eitje, rups, pop of vlinder. De meeste vlinders
overwinteren als rups of pop. Soorten die als volwassen vlinder
overwinteren kan je al in het voorjaar zien (citroenvlinder, kleine vos,
dagpauwoog). Daarna volgen de pop-overwinteraars (landkaartje
koninginnenpage, oranjetipje). Sommige soorten zoals de atalanta en
de distelvlinder vliegen in het najaar naar het warme zuiden. In het
voorjaar keert een nieuwe generatie weer terug.
Eitjes, rupsen en poppen zitten op planten of uitgebloeide stengels,
in het strooisel, onder dorre bladeren, in het gras of in de grond.
Ruim je tuin dus niet te proper op voor de winter. In een schoon
geharkte tuin kan geen vlinder overwinteren.
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Hoe kan je in de winter vlinders helpen?
Wanneer de temperatuur zakt, maakt de natuur zich klaar voor de
winter. Op vier dagvlinders na (citroenvlinder, dagpauwoog,
gehakkelde aurelia en kleine vos) gaan de meeste soorten als ei, rups
of pop de winter door. Die eitjes, rupsen en poppen zitten op allerlei
plekken. Ook in onze tuinen zijn ze volop aanwezig; in dor
plantenmateriaal, in holle stengels en in bladeren en takken zijn ze
weg gekropen.
Het is dan ook belangrijk om je tuin niet te hard op te ruimen na de
zomer. De fabel dat een tuin helemaal gestript moet worden en zo
kaal mogelijk de winter in moet gaan, is heel slecht voor het leven in
je tuin. Planten en dieren weten zichzelf winterklaar te maken en
hebben ons daar echt niet voor nodig. Uiteraard mag je best wat
opruimen voor de winter, als er planten over je wandelpad hangen of
in de weg staan, maar laat zoveel mogelijk staan.
We geven je graag enkele tips hoe je vlinders door de winter kan
helpen.
1. Ruim je tuin in de winter niet te hard op zodat eitjes, rupsen en
poppen kunnen overleven. Dode stengels van planten kan je
verwijderen in maart of april.
2. Herbekijk je tuinplan en beperk verhardingen en kortgemaaid
gazon tot waar je het echt nodig hebt. Maak ruimte voor
bloemperken, wilde hoekjes, en waar mogelijk een stuk bloemrijk
hooiland. Probeer ervoor te zorgen dat er zowel in de lente als in de
zomer diverse nectarplanten in je tuin in bloei staan.
3. Varieer je maaibeheer en zorg voor afwisseling van lang en kort
gras. Om te vermijden dat je gras plat komt te vallen, maai je best
voor de winter nog een keer het grootste deel. Maar daarna laat je
bij elke maaibeurt best een stuk staan.
4. Plant gemengde hagen met inheemse struiken en bomen. Een
bloeiende haag is een echte meerwaarde voor je tuin. Aan te raden
zijn sporkehout, meidoorn, sleedoorn en wilde liguster. In de vroege
lente zijn boswilgen in bloei echte nectarkroegen.
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5. Laat wilde planten toe. Vaak komen die vanzelf, of verzamel wat
bloemzaden in je eigen buurt. Klein hoefblad, koninginnenkruid,
speer- en akkerdistel en jakobskruiskruid zijn maar enkele
voorbeelden van waardevolle nectarplanten die vaak als ‘onkruid’
worden bestempeld.
Vier soorten dagvlinders en een aantal nachtvlinders gaan als vlinder
de winter door. Citroenvlinder en gehakkelde aurelia kruipen weg
tussen takkenrillen en in groenblijvende struiken zoals klimop. Daar
hebben ze een veilige en beschutte plek en gaan ze in winterslaap. Ze
halen vocht uit hun lichaam, zetten de spijsvertering op een laag pitje
en maken antivries aan, vergelijkbaar met wat wij in onze auto’s
gebruiken. Daardoor zijn ze uitstekend in staat om -20°C te
overleven.

© Joris Pinseel – Takkenril in tuin – 11 maart 2020
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Koude is voor deze vlinders geen probleem, maar warmte wel. Ook
dagpauwoog en kleine vos gaan in winterslaap en overwinteren in
bunkers, schuurtjes en in holle bomen, maar een aantal heeft een
plekje gevonden binnenshuis, op zolders bijvoorbeeld. Ze hebben die
plekken opgezocht in september en oktober en hebben gelet of het
er koel en donker was. Die plekken kunnen alleen nogal veranderen
als de temperatuur omlaag gaat en wij de verwarming aanzetten.
Dan kunnen juist die plekjes in de nok van het dak extra warm
worden en dat is niet goed voor de vlinders. Ze ontwaken uit hun
winterslaap, verbruiken veel energie daarvoor en sterven door
uitputting. Kou is prima, warmte niet!
Het beste dat je kan doen is de vlinders die in huis zitten op te warm
wordende plekken oppakken en koud wegzetten, bijvoorbeeld in een
schuurtje of in een onverwarmde kamer. Je kan een vlinder het best
bij de vleugels pakken tussen middelvinger en wijsvinger, dan is er de
minste kans dat je de vleugels beschadigt. Zet de vlinder met de
pootjes tegen een muur of wand op een koele plek en laat hem daar
zitten. Vaak zal je zien dat ze nog wat verplaatsen, maar als ze weer
in winterslaap zijn kunnen ze er maanden blijven hangen.
Meer info is terug te vinden op volgende websites:
www.vlinderstichting.nl
https://www.natuurpunt.be/pagina/vlinders-je-tuin
Natuurpunt (met aanvullingen uit eigen ervaring van Joris Pinseel)
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Behaag je tuin
In het hele Vlaamse Gewest wordt 9% van de oppervlakte ingenomen door
tuinen *. Dat aandeel varieert sterk van gemeente tot gemeente.
In veel gevallen is een tuin ingericht als gazon met een randbegroeiing –
vaak nog een coniferenhaag. In het slechtste geval – en dat zien we almaar
meer - is de tuinoppervlakte grotendeels verhard met allerlei soorten steen
en/of kunstgras.
Gezien de klimaatveranderingen nog verder doorzetten en hittegolven en
extreme weersomstandigheden meer het ‘nieuwe normaal’ worden, is er
dringend nood aan een herinrichting van onze tuinen.
De natuur – fauna en flora - zal je dankbaar zijn.
Een eerste stap in de goede richting kan gezet worden door meer struiken
en bomen aan te planten.
* Bron: https://www.essen.be

Zowel in Essen als Kalmthout heb je dit najaar de kans
om deel te nemen aan de ‘Behaag je tuin”-actie.
Je steunt er ook de plaatselijke werking
van Natuurpunt-Noorderkempen mee.
Essen
De inwoners van Essen kunnen terecht op de website van Essen:
https://www.essen.be/nieuwsdetail/2968/dankzij-drie-acties-koopje-dit-najaar-voordelig-groen-aan
Daar vind je de nodige info over de verschillende acties.
Bestellen kan nog tot 28 oktober 2020.

De Korhaan nr. 4 / oktober 2020

Pagina 43

Volgende pakketten worden in Essen aangeboden:
Pakket 1: Houtkant:
12 planten, 6 soorten, 2 per soort:
zomereik, haagbeuk, winterlinde, zoete kers, (Europese) vogelkers en lijsterbes
Prijs: 11,00 euro
Pakket 2: Houtkant voor natte en moeilijke gronden:
12 planten, 6 soorten, 2 per soort:
zwarte els, grauwe wilg, schietwilg, boswilg, Gelderse roos en hazelaar
Prijs: 10,00 euro
Pakket 3: Bloesem – en bessenhaag:
24 planten, 4 soorten , 6 per soort:
Sleedoorn, éénstijlige meidoorn, Gelderse roos, gele kornoelje, sporkehout en
wilde kardinaalsmuts
Prijs: 22,00 euro
Pakket 4: Bijenbosje:
2 planten per soort:
eglantier, hondsroos, sporkehout, veldesdoorn, wilde liguster en zoete kers
Prijs 11,00 euro
Pakket 5: Vogelbosje:
5 soorten, 1 plant per soort:
wilde kardinaalsmuts, éénstijlige meidoorn, Gelderse Roos, rode kornoelje en
sporkehout
Prijs 5,00 euro

Kalmthout
Voor de inwoners van Kalmthout loopt een soortgelijke actie.
Het aanbod is hier veel uitgebreider. Daarom verwijs ik naar de site.
Bestellen, tegen voordelige prijzen, kan nog tot 28 oktober 2020.
Meer info is te vinden op de site van de gemeente Kalmthout:
https://kalmthout.be/info/behaag-natuurlijk/
Joris Pinseel
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2020 tot nu toe
Hoe was uw vogeljaar tot nu toe?
Het mijne was ronduit slap.
Op de merels na. En niet alleen het makke grasmaaiervrouwtje dat
nog steeds komt rondneuzen zodra de motor aanslaat. Nee, een
Bende van 9 plukte dit jaar niet alleen de kersen in mijn plaats, ze
pikte ook de oogstpeertjes tegen de grond, nog voor die kans hadden
te rijpen. Geen virus is er tegen opgewassen.
Nu kan het best dat mijn vogeljaar slap was omdat mijn ogen het niet
goed meer doen, mijn oren navenant zijn en mijn kijker op zijn kop
gevallen is. Dat verklaart hoe ik die ene roofvogel die gillend
overvloog niet herkend heb. Hij was nauwelijks een kraai groot en
donker, had puntige vleugels, vloog eerder langzaam en rechtuit, 20
meter hoog, richting Essen. Maar het verklaart niet dat ik welgeteld
niet meer dan één kievit zien overvliegen heb (15 mei) en twee keer
één scholekster (in juni), nul grutto horen roepen heb, één keer een
zomertortel (25 mei) hoorde, en in totaal slechts 35 soorten
waarnam.
Alleen een Horendonkse koekoek maakte het een beetje goed. Half
mei een week lang van ‘s ochtends vijf uur tot ´s avonds laat gaf hij
haast zonder pauze van jetje. Ik zeg Horendonkse koekoek want hij
riep geen koekoek-koekoek maar toetoet-toetoet. Of ligt dat nu toch
weer aan mijn oren?
En uw plantenjaar?
Het mijne was dor. De boontjes op 1-2-3 taai en vezelig, de peekes
scherpsmakend en hard, de tweede zaai erwten een flop, sla
opschietend zonder krop, patatjes knikkergroot, de budlleja op de
sukkel, de herfstaster een maand te vroeg in bloei.
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De vlinders dan maar?
Voor Horendonk 13 soorten dagvlinders. Dat is ooit meer geweest.
Wel zetten de relatieve opnieuwkomers zich door: thuis zowel als op
het oud stort waren hooibeestje en kleine parelmoervlinder present.
Met de nachtvlinders die tegen het verlichte raam TV komen kijken
ging het vrij goed. Zo´n 120 soorten waarvan 3 die ik hier voor het
eerst zag: klaverbladspanner, klein muisbeertje en purperuiltje.
De lieveheersbeestjes? Zelfs het veelkleurig Aziatisch heb ik geen
enkele dag met meer dan twee gezien. Op het zevenstippelig en het
vijfstippelig na ontbreken alle anderen.
Libellen waren tot nu toe met slechts vijf soorten geen succes.
Opmerkelijk was dat thuis, waar in de verre omtrek behalve in een
afgedekte regenton geen druppel water te vinden was, op 17 juni
een mannetje weidebeekjuffer op een braamblad zat.
En ja, het judasoor stond, nu ik er naar gezocht heb, voor het eerste
jaar ook in juni op de vlier.
Koen Verschoore

© Wim De Bock – Zomertortel op Horendonk – 4 september 2020
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De zomer is altijd een rustigere periode voor vogels. De droogte liet deze
zomer nog altijd duidelijk zijn sporen na en in augustus kregen we
gedurende een hele periode een hittegolf te verwerken. Door de lage
waterstand ontstonden er wel heel wat slikranden bij verschillende vennen,
wat toch behoorlijk veel steltlopersoorten aantrok. Er werden zelfs enkele
kleppers ontdekt. Ook tussen de andere vogelsoorten zaten toch een aantal
bijzonderheden.
Dit kan je lezen in onderstaand overzicht.

Geoorde Futen (Podiceps nigricollis) waren dagelijks aanwezig op het
Stappersven met een max. van 12 exn.
Erg leuk waren de waarnemingen van een Kwak (Nycticorax
nycticorax). Op 2 juni vloog een ex. over Kalmthout en een juveniel
ex. foerageerde op 2 aug. bij een tuinvijver in Wuustwezel.
Verrassend was een groepje van zes Koereigers (Bubulcus ibis) dat op
11 juni werd waargenomen bij het Stappersven. Op 9 juli pleisterde
een Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) in Wuustwezel. Grote
Zilverreigers (Egretta alba) werden vrij geregeld waargenomen op
diverse plaatsen. Op 30 aug. vloog een Purperreiger (Ardea
purpurea) over Wuustwezel en over het Stappersven. Op 26 juni
foerageerde een Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra) langs een aantal
weilanden bij de Kleine Aa in Essen. Vermoedelijk hetzelfde ex. vloog
later die dag over het dorp Wildert. Op het Groot Schietveld werd de
soort frequenter gemeld. In augustus vlogen vrij geregeld kleine
groepjes Ooievaars (Ciconia ciconia) over de regio. Op 27 juli vlogen
20 exn. over Parking Zuid in de Kalmthoutse Heide. Lepelaars
(Platalea leucorodia) waren heel de zomer vrij geregeld aanwezig in
de streek; vooral in de Maatjes werd de soort geregeld gemeld.
Op 26 juni werd nog een mannetje Pijlstaart (Anas acuta) opgemerkt
op het Stappersven. Waarnemingen van deze soort in de zomerDe Korhaan nr. 4 / oktober 2020
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periode zijn zeldzaam. Brilduikers (Bucephala clangula) verbleven de
hele zomer steeds in kleine aantallen op het Stappersven.
Wespendieven (Pernis apivorus) werden geregeld gehoord of gezien
op diverse bosrijke plaatsen in de regio. Op 13 juni vloog een Zwarte
Wouw (Milvus migrans) over de Wezelse Heide. Een Rode Wouw
(Milvus milvus) was op 13 juni aanwezig te Essen-Hoek. Bruine
Kiekendief (Circus aeruginosus) werd regelmatig opgemerkt in de
heidegebieden van de regio en in de Maatjes. Opmerkelijk was de
waarneming van een Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) in de
Kalmthoutse Heide op 13 juni, waarnemingen in deze periode van
deze soort in de regio zijn heel zeldzaam. De eerste vogel voor het
najaar werd opgemerkt op 23 aug. in de Kalmthoutse Heide. Leuk
was een jagend wijfje Grauwe Kiekendief (Circus pygargus) in de
Wezelse Heide op 7 en 8 aug. De eerste Visarend (Pandion haliaetus)
voor het najaar vloog op 1 augustus over Kalmthout. Daarna vlogen
er nog enkele exn. over de regio.
Slechtvalk (Falco perigrinus) verbleef geregeld in de regio,
voornamelijk in de Kalmthoutse Heide en in de Maatjes.
Van Patrijs (Perdix perdix) kwamen er redelijk wat waarnemingen
binnen. Vooral in de Maatjes/Wezelse Heide werd de soort
regelmatig genoteerd met groepen tot meer dan 20 exn. Kwartel
(Coturnix coturnix) werd regelmatig gehoord in het weilandencomplex Maatjes/Wezelse Heide. Ook in de Kalmthoutse Heide werd
de soort af en toe gehoord.
Kleine Plevieren (Charadrius dubius) waren de hele zomer aanwezig
in de regio, de meeste waarnemingen werden verricht bij het
Stappersven en de Drielingvennen. Hier waren ook enkele geslaagde
broedgevallen. De slikranden van het Stappersven waren een
geliefde plek voor enkele Bontbekplevieren (Charadrius hiaticula).
Op 27 juli pleisterde hier ook Kleine Strandloper (Calidris minuta).
Erg leuk waren drie Temmincks Strandlopers (Calidris temminckii)
die op 17 juli aanwezig waren. Op 24 aug. pleisterde hier ook een
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Bonte Strandloper (Calidris alpina). Af en toe waren hier ook enkele
Kemphanen (Philomachus pugnax) op doortrek te zien.
Op 28 aug. vloog een Bokje (Lymnocryptes minimus) over de
Maatjes. Af en toe werden er Zwarte Ruiters (Tringa erythropus)
geobserveerd bij het Stappersven. Groenpootruiter (Tringa
nebularia) was een vrij talrijke doortrekker in de regio gedurende
deze zomerperiode. Hetzelfde gold voor Witgatje (Tringa ochropus).
Bosruiter (Tringa ochropus) werd ook af toe in kleine aantallen
gemeld bij alweer het Stappersven.
De grootste verrassing van deze periode was een Grauwe Franjepoot
(Phalaropus lobotus) die op 13 aug. ontdekt werd op het
Stappersven. Deze vogel werd op die dag nog door heel wat
vogelkijkers waargenomen.
In juni pleisterden er weer 100-den Zwartkopmeeuwen (Ichthyaetus
melanocephalus) op verschillende weilanden in de regio. Op 11 juli
vloog een Visdief (Sterna hirundo) over het Stappersven en op 10
aug. waren twee exn aanwezig bij de Biezenkuilen.
In juni en juli zaten er nog enkele exn van de bedreigde Zomertortel
(Streptopelia turtur) te roepen in de Maatjes. Op 10 juni was ook een
ex. aanwezig in de Steertse Heide.
Op heel wat avonden was de typische zang van van de Nachtzwaluw
(Caprimulgus europaeus) weer te horen in de verschillende
heidegebieden van de regio. Op 6 aug. vlogen er zeven Bijeneters
(Merops apiaster) over Kalmthout.
Erg leuk waren enkele broedgevallen van Oehoe (Bubo bubo) in het
Grenspark Kalmthoutse Heide.
In augustus werden enkele Draaihalzen (Jynx torquilla) opgemerkt in
de Kalmthoutse Heide. Op het Groot Schietveld werd deze soort
traditioneel vaker opgemerkt. Middelste Bonte Specht
(Dendrocoptes medius) blijft zijn opmars bevestigen en ook deze
zomer kwamen er veel waarnemingen binnen van deze soort.
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Op 22 aug. was een Duinpieper (Anthus campestris) aanwezig bij de
Biezenkuilen in de Kalmthoutse Heide. In de regio werd af en toe
Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea) waargenomen. Vanaf half
aug. trokken er vrij regelmatig Paapjes (Saxicola rubetra) door de
streek; voornamelijk in de Kalmthoutse Heide en de Maatjes werd
deze soort genoteerd. Ook Tapuiten (Oenanthe oenanthe) werden
diezelfde periode op doortrek genoteerd. Op 1 juni werd een Cetti’s
Zanger (Cettia cetti) gehoord in de Maatjes. Bijzonder was een
Graszanger (Cisticola juncidis) die van 7 tot en met 21 aug. zat te
zingen bij de Biezenkuilen. Heel verrassend was een Waterrietzanger
(Acrocephalus paludicola) die op 15 aug. werd waargenomen bij een
rietkraag in Kalmthout-Achterbroek. Ook in de Maatjes werd op 19
aug. een ex. gemeld.
Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata) werd deze zomer ook
veel waargenomen, vooral in de bosgebieden van de Kalmthoutse
Heide. Op 1 juni werd er nog een Wielewaal (Oriolus oriolus)
gehoord bij Parking Noord in de Kalmthoutse Heide.
Heel goed nieuws kwam er van Grauwe Klauwier (Lanius collurio).
Deze soort heeft voor het eerst in meer dan 50 jaar terug in de regio
gebroed! In de Kalmthoutse Heide was er een geslaagd broedgeval
en ook in De Matjens waren er twee succesvolle broedgevallen. Op
het Groot Schietveld net buiten de regio, werd ook een broedgeval
vastgesteld.
In juni en juli vlogen er af en toe kleine groepjes Kruisbekken (Loxia
curvirostra) rond in de Kalmthoutse Heide. Goudvink (Pyrhulla
pyrrhulla) werd op verschillende plaatsen gehoord in de Kalmthoutse
Heide. Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) blijft het heel
goed in de regio. Op verschillende plekken werd deze soort gezien of
gehoord. Op 27 aug. vloog een Ortolaan (Emberiza hortulana)
luidroepend over het Stappersven. In Essen-Hoek en in de Wezelse
Heide waren er nog enkele broedgevallen van Ringmus (Passer
montanus). Deze soort lijkt helaas uit de regio te verdwijnen.
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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Verzoekschrift van de boom
Ik ben de warmte van uw haard in koude winternachten.
Ik ben het welgekomen bladerdek wanneer de zomerzon alles
verzengt.
Ik ben het gebinte van je huis en de plank van je tafel.
Ik ben het bed waarin je slaapt en het hout waaruit je je schepen
vervaardigt.
Ik ben de steel van je hak en de deur van je erf.
Ik ben het hout van je wieg en je doodskist.
O, mens,
Aanhoor mijn bede, wil je?
Laat mij leven om de klimaten te milderen en mee te werken aan het
ontluiken van de bloemen.
Laat mij leven om de tyfoon tegen te houden en om te verhinderen
dat het zand zich meester maakt van de wereld.
Laat mij leven om de winden te bedaren en om te zorgen voor de
levenbrengende regen.
Laat mij leven om dodelijke katastrofale overstromingen te
verhinderen.
O, mens,
Ik ben de bron van alle stromen en alle rivieren.
Ik ben de echte rijkdom van de staat.
Ik draag bij tot de welvaart van het kleinste dorp.
Ik tooi je land met de groene mantel van mijn loof.
O, mens,
aanhoor mijn bede, roei mij niet uit.
3000 jaar oud Chinees gedicht aangebracht door Veerle Snoeck
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