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Natuurpunt Noorderkempen - Werkingsgebied: Essen & Kalmthout
Nieuw lid worden
Lidgeld voor het hele gezin: €30 per jaar te storten op rekeningnummer BE17 2300
0442 3321 met vermelding van naam en adres. Je ontvangt dan zowel Natuur.blad
als het plaatselijk tijdschrift “De Korhaan”. Bovendien krijg je korting bij aankopen
in de Natuur.winkel en andere winkelketens (zie www.natuurpunt.be).
Kopie voor volgend nummer graag voor 1 maart 2021 bezorgen aan
contact@noorderkempen.be.

Welkom!
aan de 822 leden van onze afdeling
Bedankt!
om lid te worden en lid te blijven van Natuurpunt.
De Coronacrisis van het afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt dat
‘Natuur in de buurt’ een zeer belangrijk gegeven is; vandaar
waarschijnlijk de spectaculaire stijging van het aantal Natuurpuntleden in Vlaanderen, meer dan 125.000 gezinnen zijn momenteel lid.
Enkele Natuurpuntreservaten mochten zelfs tot 30% meer bezoekers
verwelkomen. Ook in de natuurgebieden in de Noorderkempen was
het drukker dan andere jaren. Vertoeven in de natuur heeft niet
alleen een welzame invloed op onze fysische gezondheid, maar ook
op ons psychisch welzijn. Velen vinden het boeiend om te wandelen
of te fietsen. Anderen zijn dan weer geïnteresseerd in wat er groeit
en bloeit. De resultaten van hun waarnemingen kan je dan ook netjes
geordend terugvinden op www.waarnemingen.be.
Traditioneel wordt in het eerste nummer van het jaar een overzicht
gemaakt van enkele diergroepen. Interessant om even door te
nemen; zeker omdat elk jaar wel nieuwe dier- en plantensoorten
worden opgemerkt in onze regio. Dat dit een bewijs zou zijn dat het
beter gaat met de biodiversiteit, laat ik toch nog even in het midden.
In de natuurgebieden zijn wel positieve veranderingen te merken; in
het omliggende woon- en landbouwgebied is het toch even anders.
Mochten de beleidsmakers (nog) meer aandacht schenken aan
landschap, biodiversiteit, Trage Wegen, … dan zijn ook daar positieve
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veranderingen te verwachten en kan je ook buiten de reservaten
terug genieten van interessante planten, dieren en landschappen.
Omdat we nu nog niet weten hoe de maatregelen i.v.m. Covid-19
zullen evolueren is het aantal geplande activiteiten eerder beperkt.
Hopelijk kunnen de beheerwerken doorgaan zoals voorzien. Deze
activiteiten staan wel al gepland, zodat je eventueel de data kan
reserveren in je agenda, maar om te weten of alles effectief zal
doorgaan, moet je contact opnemen met de verantwoordelijke. De
geplande excursies werden afgelast en ons Ledenfeest werd alvast
verplaatst naar een latere datum. Meer hierover in een volgend
nummer!
En tot slot bedankt!
aan de sponsors die ons, ondanks de moeilijke periode,
toch blijven steunen.
Loop eens even langs in hun zaak. Steun de plaatselijke economie.
Iedereen hoopt uiteraard dat 2021 een veel beter jaar wordt! En dat
kunnen we alleen maar bereiken als ieder zich aan de maatregelen
wil houden. Misschien stemt dit citaat van Michaël Borremans ons
tot nadenken: “Wij leven als menselijke soort niet meer in harmonie
met de natuur en dat geeft ons gigantische problemen. Het is de
keerzijde van onze technologische vooruitgang.”
Geniet van de feestdagen!
Maak het gezellig in je ‘bubbel’, maak een winterse wandeling, maar
doe het veilig en zorg voor je gezondheid en die van je naasten.
Joris Pinseel
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9 januari 2021

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”
Samenkomst aan Boswachtershuisje
Kalmthout / Essen

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

23 januari 2021

8u30

Beheerwerken

Einde
±12u00

Lisseven
“Beheerwerken”
Samenkomst aan het Lisseven
Kalmthout-Nieuwmoer

Op deze beheerdag nemen het beheerteam en andere
natuurliefhebbers enkele stukjes van het gebied onder handen.
Vandaag: knotten van elzen
Meebrengen: laarzen, werkhandschoenen, boomzaagje, …
Kettingzaag en bosmaaier zijn ter plaatse.
Graag op voorhand de conservator verwittigen
Info: Igor Vandamme
- lgor.vandamme@skynet.be
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30 januari 2021
31 januari 2021

8u00

Vogeltelling

Einde
±17u00

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

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

6 februari 2021

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”

Beheerwerken

Einde
±15u30

Samenkomst aan de bank in Wortelpaadje
Nolse Duinen, Kalmthout

De winterbeheerwerken gaan verder. Zoals altijd is er voor ’s
middags warme soep voorzien. Veel handen maken licht werk.
Gelieve de conservator te verwittigen van uw komst.
Vandaag: beheer houtkant langs Wortelpaadje en verwijderen van
berkenopslag
Info: Luc Jordaens
luc.jordaens@belgacom.net
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6 maart 2021

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”
Samenkomst op Parking T&T
Huybergsebaan 164, Essen

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

20 maart 2020
Beheerwerken

8u30

Vallei van de Kleine Aa
“Beheerwerken”

Zandpad 50 m voor de Kleine Aa inrijden
Einde en parkeren op het weiland.
±12u00 Essendonkbos 11, Essen

Vorig jaar hadden we twee beheerdagen.
Nu gaan we het gebied wat inrichten met het plaatsen van
nestkasten en het planten van meidoorn- en sleedoornheggen en
enkele vogelbosjes.
Tevens gaan we in het Spijkerbroekje het maaisel, van de maaibeurt
de week voordien, op een hopper stapelen …
Hopelijk zijn jullie van de partij, voor drank en koffiekoeken wordt
gezorgd…
Meebrengen: laarzen, werkhandschoenen, steekschop, …
Kettingzaag en bosmaaier zijn ter plaatse.
Koffiekoeken en drank worden voorzien.
Graag op voorhand de conservator verwittigen
Info:

Wim Van den Bergh
wim.van-den-bergh@skynet.be
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“De Korhaan” digitaal
“De Korhaan” wordt viermaal per jaar verstuurd naar meer dan 860
gezinnen. Dat is een hele berg papier. En hoewel we werken met
chloorvrij 100% gerecycleerd papier, willen wij graag onze
ecologische voetafdruk nog meer verkleinen.
Daarom vragen we onze leden om te overwegen om het tijdschrift
niet langer op papier, maar digitaal te ontvangen. Je krijgt ons
tijdschrift dan als PDF-document (in kleur) per mail verstuurd.
Op die manier help je ook nog eens onze druk- en verzendingskosten
te beperken, zodat er meer middelen overblijven voor natuur in de
regio!
Overtuigd? Stuur dan een mailtje naar contact@noorderkempen.be.
Voor de leden die reeds de ‘Digitale De Korhaan’ ontvangen
verandert er niets.
Als je op regelmatige basis op de hoogte wenst te blijven van
nieuwtjes uit onze regio kan je ook inschrijven op een “Nieuwsflash”
door je mailadres te bezorgen aan de redactie.
Je vindt ook interessante berichten op onze Facebookpagina
https://www.facebook.com/natuurpunt.noorderkempen/

VOC Brasschaat-Kapellen
Mocht je een gekwetste, zieke of jonge (verlaten) vogel of zoogdier
vinden, kan je contact opnemen met het Vogelopvangcentrum in
onze buurt: Holleweg 43 te 2950 Kapellen.
Te bereiken via GSM 0473/48 48 97
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Boekdrukkunst of genocide?
In het begin van de jaren negentig vluchtte ik naar ‘ons’ bos in
Wildert (vanaf 1969 in handen van mijn familie) dat voornamelijk
bestond uit grove den. Een saai productiebos, met als enige
diversiteit tal van rododendrons en een prachtige rode beukendreef
die wellicht nog stamden uit de tijd van landeigenaar Henri Calmeyn
(eigenaar van 1894-1960).
Ik was een stadskind dat verliefd was op de plek waar ik als kind
zoveel mooie weekends had gespendeerd, maar van planten wist ik
absoluut niets. Mijn eerste aanplantingen waren dan ook totaal
ondoordacht. Ik kreeg van een kennis een lading coniferen en ging
die aanplanten, gelukkig niet in haagvorm, maar hier en daar een
groepje als landschapselement. Toen ik een jaartje later een klein
tuintje aanlegde – als een soort van groene olievlek voor mijn
boshuisje – kreeg ik godzijdank bijstand van een lokale tuinier die me
in de goede richting duwde zodat ik voornamelijk planten plantte die
wel thuishoren in mijn zure bosgrond. Het bos is een stuk mooier
geworden met de rijkere diversiteit die ook héél wat fauna aantrekt.
Het is hier een komen en gaan van allerlei boswezens. Het landschap
wijzigt nog steeds en volgde een heel parcours gedurende de dertig
jaar dat ik hier woon. Het doet me beseffen dat een landschap is als
het leven zelf: voortdurend in beweging, dynamisch en onderhevig
aan evolutie.
Toen in 2012 het RUP (Ruimtelijke uitvoeringsplan) in voege trad in
mijn woongebied en de gemeente de wetten ging aanpassen, was dit
voor mij en de andere wijkbewoners echt wel even slikken.
Uiteraard begrijp ik dat ingrijpen meer dan nodig was en men de
vertuining van het bosgebied wil tegengaan, maar sommige regels
waren nogal drastisch. De nieuwe wetten van de gemeente hadden
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op mij geen al te grote impact - daarin ben ik wat eigenwijs - het is
vooral de klimaatopwarming die me dwingt me om tal van
wijzigingen te aanvaarden.
De buxusplanten rondom de bloemenborders zijn al enkele jaren
verdwenen. De invasieve buxusmot Cydalima perspectalis heeft zijn
slag thuisgehaald. Wat toen een tragedie leek, is nu een
opwaardering geworden. Ik mis de haagjes niet eens en geniet nu
nog meer van de kleurenpracht in alle seizoenen die de borders mij
aanbieden, niet meer gehinderd door hun omwalling.

Wat momenteel gebeurt, baart me meer zorgen. De letterzetter is in
opmars. Ditmaal géén exoot. Letterzetter, schorskever,
boekdrukkever… de Ips typographus kent verschillende benamingen.
Het is een kever uit de familie van de schorskevers Scolytidae. Van
nature is de kever aanwezig in heel Europa en tast vooral
fijnsparren Picea aan. Maar hij komt ook voor op lork Larix en
douglas Pseudotsuga.
Enkele jaren geleden begon er op mijn terrein hier en daar een
fijnspar uit te vallen, maar sinds kort tast hij ook verzwakte coniferen
aan. Indien je een logische denkpiste volgt, denk je onmiddellijk aan
droogte en dat is niet geheel naast de kwestie. De opmars van deze
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kleine kever is een rechtstreeks gevolg van
de lange droge zomerperiodes die onze
streek de laatste jaren kent. Na enkele
droge jaren verzwakken de bomen en
worden zij een gemakkelijk slachtoffer voor
de letterzetter die doorgaans geen gezonde
of jonge bomen aantast.
Uiteraard zie ik met lede ogen aan hoe
enkele van mijn trotse coniferen aangetast
wegkwijnen. Wat te doen? Alle kandidaat
bomen kappen is een ethisch en financieel
probleem voor mij als kleine grondbezitter,
alhoewel het op sommige sites wel wordt
aanbevolen. Letterzetters zijn echter niet
in staat om grote afstanden te migreren dus houd ik me er voorlopig
aan de aangetaste bomen te vellen en tracht, met de moed der
wanhoop, mijn bomenbestand zo gezond mogelijk te houden. De
letterzetter zal finaal voor een flinke verjonging van het bos zorgen.
Het wegvallen van grote bomen zorgt voor licht en lucht op de
bosbodem waardoor er een verschuiving komt in de biodiversiteit.
En zo is het werk van een zorgzame beheerder nooit klaar. Het bos is
nooit statisch, het vergt ook van zijn bewoners heel wat
aanpassingsvermogen. Er zullen soorten verdwijnen en dan krijgen
nieuwe soorten een kans. En op een bepaald moment zal ook ik, als
deel van het geheel, plaats moeten ruimen in de hoop dat mijn
opvolger mijn taak met evenveel liefde vervult. Maar, zo ver zijn we
nog niet.
Want de beheerder… hij plantte voort.
tekst en foto’s
Carine Schelkens
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Geluk zit in zoveel kleine dingen …
Oktober, november en … corona, niet gemakkelijk…
Ik ben vooral “in mijn kot”.
Maar in mijn tuintje zie ik …
 Drie mussen, samen spetterend en genietend van een badje,
 Een huisspitsmuis, rustig verder trippelend terwijl ik vlak erbij
buiten kom,
 Een meesje, bengelend aan een uitgebloeide zonnebloem,
 De lenige eekhoren op de voedertafel,
 Twee tortelduiven en musjes die mij ’s morgens opwachten
(zou er ergens in een hoge boom een grote klok hangen?)
 Ontelbare bijtjes en bijen, hommeltjes en hommels,
koolwitjes, een atalanta en zelfs een dagpauwoog, die twee
namiddagen lang tussen de zonnige bloemen fladderde,
 Een kikker in mijn open betonnen regenopvang (hoe komt er
een kikker in mijn volledig en hoog omheinde tuintje?),
 Kleurrijke vogels op bezoek: meesjes, roodborstje, ekster,
specht, ook een (Vlaamse) gaai (alhoewel, we zijn hier vlak
bij Nederland…),
 Zo’n prachtige grote zwarte vogel komt ook regelmatig en
heel voorzichtig naar de voedertafel. Wat mij opvalt: kleine
zaadjes kan hij blijkbaar niet met de punt van zijn bek
oppikken, hij moet zijn kop draaien om ze met de zijkant vast
te krijgen.
 Van mijn piepklein appelboompje, waar verleden jaar drie
appels aan hingen, heb ik dit jaar 2,650 kg. appels kunnen
plukken (eigenlijk vooral appeltjes, maar lekker zoet en
zacht).
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Een lieve vriendin nodigde mij uit om in haar verwilderde tuin noten
te komen rapen, onder een zeer oude notelaar. Ze zijn lekker, maar
veel kleiner dit jaar.
Buiten, langs de kant van de straat een hazelaar al met katjes…
Telkens genieten, en dat allemaal zonder laptop, “likes” of wat dan
ook.
Gelezen op het kalenderblaadje:
rijkdom is bezitten wat niet met geld te koop is…
Veerle
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Naar aanleiding van het artikel “Gelukkig is er de natuur, hou ze ook
gelukkig” verschenen in de vorige Korhaan, kwam er een antwoord van
Louis Verpraet. Een lezersbrief!

Beste Igor,
Ik heb uw noodkreet gelezen en begrijp U volledig.
De communicatie met de buitenwereld is niet eenvoudig. Bij de
tegenstanders van sommige beheermaatregelen kan ik wel begrip
opbrengen. De rododendron is een struik die net als de azalea hier
minstens 250 jaar staat.
Thuis hadden we vroeger een dreef van twintig meter lang met een
dichte rododendronboord. Wanneer deze bloeide was dat prachtig.
Het arboretum van Kalmthout is kunstmatig maar geeft mij ook een
natuurbeleving door aanleg en kleurvariaties. Ook de plantentuin
van Meise geeft natuurvoldoening.
De bosrand die weggezaagd is langsheen de Verbindingsweg was
meer dan honderd jaar oud. Ik heb deze tachtig jaar zo gekend.
Voor mij is dit ook een gapende wonde. Ik heb het hele project
bekeken. Ook de houtdunning ten zuiden van het Stappersven.
Ik heb voldoende fantasie om mij de toekomstvisie voor te stellen
van jullie project. Ik zal het niet meer zien maar ik denk dat het een
harmonisch geheel zal worden. Maar de Verbindingsweg is voor mij
(94 jaar) niet meer dezelfde. De mensen die binnen twintig jaar
zullen leven groeien er mee op en ik denk dat het best zal meevallen.
Tracht ook de tegenstanders te begrijpen die vele jaren iets gekend
hebben en waar ineens met de grove borstel doorgegaan wordt.
Kan iemand een toekomstbeeld tekenen zoals het zal worden ?
Hartelijke groeten,
Louis Verpraet
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Het jaar van
Het zal voor iedereen wel een beetje anders uitgevallen zijn maar
voor mij was 2020 als het over paddenstoelen gaat. Het jaar van de
nevelzwam. Het jaar van midden oktober tot in december dan toch.
Je kan ze elk jaar en op vele plaatsen zien maar dit jaar floreerden ze
hier als nooit te voor. Het zijn klassieke paddenstoelen van vorm met
een wat saaie kleur maar voldoende groot om op te vallen. Hun kleur
varieert van grijs tot grijzig beige. De rand van de hoed is meestal
wat lichter en de plaatjes zijn gelig wit en lopen iets af op de steel. Ze
komen voor in groepen. En vooral, ze groeien in opeenvolgende
jaren uit in steeds wijdere heksenkringen. Dit jaar sprong me rond
een stapel houtblokken een driekwart cirkel met zeven meter
diameter in het oog. Zowat tachtig exemplaren met diameters van
zeven tot twintig centimeter. Onmogelijk ernaast te kijken. Een
tweede groep van veertig, deels verborgen tussen netels en bramen
vormde een bijna halve cirkel die zijn middelpunt een meter naast de
voet van een massieve berk had. En dan waren er nog her en der
groepjes van enkele tot tien exemplaren, de meeste in stukjes cirkel
gerangschikt. Mocht je eraan twijfelen of wat je ziet een nevelzwam
is gebruik dan uw neus. Ze verspreiden een uniek subtiel parfum met
de geur van nevelzwammen.
Of was het het jaar van de papilmycena? Wat talrijkheid betreft wel.
Maar minder opvallend en veel kortstondiger. Tussen het door de
droogte ijl geworden gras in de boomgaard verschenen er na de
eerste oktoberregen meer dan duizend. Honderden onder een
perelaar, honderd onder een appelaar en vele tientallen bij een
perzikboom. Enkele dagen later waren er alles samen maar een paar
tientallen meer te zien. Wel verschenen er vanaf begin oktober
naast enkelingen groepjes van tien-twintig stuks onder struiken en
bomen alom waar maar blad- of naaldbodem was.
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Wie wat somberder kijkt mag van mij 2020 het non-jaar van de
melkzwammen noemen. Hoop en al heb ik er 0,0 gezien. De eerdere
jaren vaste gasten oranje-, rosse-. zwartgroene-, kokos-.
kaneelkleurige en leverkleurige melkzwammen ontbraken. Zelfs de
melksteelmycena´s, die geen melkzwammen zijn, lieten het afweten.
Alsof onvoldoende vocht voor melk hier de sleutel is.
Maar zie. Toen ik bovenstaande paragraaf neerschreef was het 11
november. En zie: op 13 november verschenen de eerste
melkzwammen, met waterige en met overvloedige witte melk, in
fleuriger kleuren dan ooit.
De natuur laat iemand niet zomaar in de steek.
Tot slot nóg een correctie.
Natuur is vanzelfsprekend meer dan zwammen. Misschien kan ik
2020 beter het jaar van de wesp noemen. Of van de wespen: gewone
en hoornaars. Nooit hebben ze bij mij zoveel fruit verwerkt. Het
begon met de oogstperen, vroeg in augustus. Het verergerde met de
latere soorten en met de appels zetten ze de kroon op het werk tot
in november. Dan zag ik al eens een smakelijk ogende glanzend gele
appel liggen, hem oprapen brak de blijde verwachting. Niet alleen
klapte een bolle losse huid in elkaar maar meteen begon het
schrikaanjagend gegons terwijl, een, twee, vijf tot tien wespen hun
maaltijd verlieten. Gelukkig maar, denk ik, waren de meeste loom
met een overladen maag of dronken van de voorgekauwde moes
binnenin. Slaperig.
Ik kan u met blijdschap melden dat ik slechts twee steken opgelopen
heb en daarvan geen enkele van een hoornaar.
Koen Verschoore
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Een close encounter met twee Zeearenden
Vijftien oktober beloofde een leuke dag te worden voor roofvogeltrek en
enkele vogelkijkers stonden paraat op de trektelpost van de Kalmthoutse
Heide om dit schouwspel mee te maken. Enkele dagen daarvoor waren er
duizenden Buizerds overgestoken in Falsterbo en de oostenwind zou deze
vogels over de Lage Landen voeren. In Midden-Nederland waren de dag
voordien al vele honderden Buizerds gezien met soms bellen van meer dan
80 exemplaren.

Het werd dus spannend
uitkijken. De lucht werd voortdurend gescand voor overvliegende roofvogels en andere
vogels. Rond 11u kwamen de
Buizerden goed op gang en
geregeld verschenen groepen
tot soms wel 15 exemplaren,
tussendoor vloog ook nog een
Rode Wouw mooi voorbij.
Rond 12u stond de teller al op meer dan 100 Buizerds. De andere
tellers moesten wegens andere verplichtingen de telpost verlaten,
maar ik besloot om toch nog even te blijven doortellen.
Rond 12u45 u merkte ik plots twee zeer grote roofvogels op die laag
boven de heidevlakte vlogen ter hoogte van parking noord. Het
bleken Zeearenden te zijn. De vogels waren constant aan het spelen
met elkaar, haakten in elkaar en maakten verschillende buitelingen.
Fantastisch om te zien! Al spelend kwam ze langzaam dichter en ze
waren minutenlang goed te volgen. Na een 10-tal minuten kwamen
ze pal en zeer laag over mijn hoofd gevlogen! Wel heel spectaculair
als je zo een “vliegende deuren” met een spanwijdte van 2 meter tot
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2,5 meter laag en vlakbij ziet overvliegen. De ene vogel was een bijna
adult (volledig witte staart, een volledig gele snavel en een
bruingrijze kop), de andere vogel was een jonger beest, vermoedelijk
een vierde kalenderjaar.

De jongere Zeearend vloog door naar het Stappersven, de bijna
adulte vogel maakte zeer laag nog een rondje over het
wateroppervlak van de Drielingvennen om dan vervolgens door te
vliegen naar het Stappersven. Uiteindelijk kwam dit exemplaar terug
op zijn stappen en besloot om richting Nederland te vliegen. Jammer
dat het te grijs weer was om echt heel geslaagde foto’s te maken,
maar de waarneming op zich was al een unieke ervaring. Deze twee
Zeearenden zijn meer dan waarschijnlijk afkomstig van het
Markiezaat in Nederland. Daar komt de soort geregeld tot broeden.
Het gaat trouwens heel goed met de Zeearend in Nederland, in 2018
werden er al meer dan 15 broedkoppels geteld. De soort wordt de
laatste jaren ook meer en meer in onze regio waargenomen en het is
een kwestie van tijd voordat het eerste Zeearendenkoppel zich zal
vestigen in Vlaanderen.
P.s.
Nog even vermelden dat er uiteindelijk 163 Buizerds werden geteld. Maar
helaas kon niemand ook in de namiddag tellen. Anders was het
telpostrecord van de Kalmthoutse Heide van 177 exn. ongetwijfeld
verpulverd.

Wouter Van Wesenbeeck
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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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Libellenfauna in Kalmthout en Essen
De winter is de tijd voor de jaaroverzichtjes.
Dit libellenoverzichtje houdt rekening met de aanvaarde waarnemingen
vanaf 2012 vanuit voornamelijk www.noorderkempen.waarnemingen.be.
Met een redelijk indrukwekkend totaal van 46 juffer- en libellensoorten,
waarvan 9 soorten sporadisch voorkomen en 37 zich jaarlijks voortplanten
scoort onze regio (Kalmthout/Essen) heel goed qua aantal soorten.
Door het zuiverder worden van het oppervlaktewater ging het de laatste
jaren beter en beter met de libellen, maar de droogte van de laatste vier
jaar zijn dan weer heel nefast voor onze heidegebonden soorten.
2020 was een redelijk rustig jaar, geen uitschieters - of het zou de
dramatische daling van de koraaljuffer moeten zijn - geen invasies of
uitzonderlijke zwervers. De vennen zijn in het najaar 2020 terug iets beter
gevuld dan vorige jaren, wat maakt dat we misschien kunnen dromen van
een beter 2021.

Een overzicht volgens rode lijst status :
Met uitsterven bedreigd:
Gevlekte witsnuitlibel
Ondanks het feit deze soort een doelsoort is voor het Grenspark zal
deze libel van laagveengebieden waarschijnlijk nooit echt een
gezonde populatie vormen in onze regio. Deze soort had in 2012 een
uitzonderlijk (invasie)jaar. Daarna werd ze zo goed als niet meer
waargenomen. 2016 was dan weer zo’n uitzonderlijk jaar met niet
minder dan 21 waarnemingen; allemaal in het Grenspark. In 2017
werden drie exemplaren gezien in de buurt van de Putse Moer. 2018
was dan weer een heel goed jaar, met verschillende waarnemingen
in het Grenspark en het Klein Schietveld. In 2019 werden er twee
exemplaren gezien aan de Kambuusduinen. In 2020 werd de soort
De Korhaan nr. 1 / januari 2021

Pagina 19

niet meer gezien. De Pidpa-bekkens zouden, nu de herstelwerken
achter de rug zijn, in de toekomst wel een plek kunnen zijn waar we
ze terug mogen verwachten.
Vroege glazenmaker
Met ieder jaar één à twee exemplaren blijft deze soort een heel
zeldzame verschijning in onze regio. In 2020 werd één exemplaar
waargenomen.
Zeldzaam:
Koraaljuffer
Deze zeldzame soort deed het t.e.m. 2018 goed in onze regio. 2016
en 2017 waren zelfs uitzonderlijk goede jaren met een dubbel aantal
exemplaren in vergelijking met vorige jaren. 2019 werden er maar
de helft van de aantallen gezien in vergelijking met voorgaande
jaren, en 2020 was echt een rampjaar. Weer een heidesoort die we
misschien gaan verliezen. Het droogvallen van de vennen - vier jaar
op rij - is voor deze aan vennen gebonden soort dramatisch.
Tengere pantserjuffer
Deze ooit zeldzame zuidelijke soort blijft het goed doen en zit nog
steeds in stijgende lijn. 2020 was zelfs een uitzonderlijk goed jaar
voor de soort.
Venwitsnuitlibel
Deze zeldzame voorjaarssoort vind je voornamelijk aan de iets
bosrijkere heidevennen. De soort bleef t.e.m. 2018 redelijk stabiel,
maar 2019 en 2020 waren slechte jaren voor die soort, zeker in het
Grenspark. In het Klein Schietveld doet de soort het beter, omdat de
vennen daar langer water houden dan de vennen in het Grenspark.
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Bedreigd:
Bosbeekjuffer
Een soort van bosrijke snelstromende zuivere beken wordt bij ons al
een aantal jaren terug waargenomen. Er werden enkel zwervers
waargenomen, dus er is nog geen sprake van een populatie. Met het
jaarlijks zuiverder worden van de Kleine Aa hopen we één van
volgende jaren een stabiele gezonde populatie te krijgen. In 2019
werden enkele exemplaren waargenomen aan de Kleine Aa. Maar in
2020 werd de soort niet waargenomen.
Bruine korenbout
Zowel in Kalmthout als Essen is er geen goed biotoop voor deze
soort. De enige twee waarnemingen van 2014 en 2020 waren
waarschijnlijk een zwerver van het Antitankkanaal.
Maanwaterjuffer
De soort werd in tegenstelling tot 2019 terug gezien aan het
Pluisven, twee vrouwtjes. Gelukkig zit er in het Klein Schietveld nog
een grote populatie, die redelijk stabiel blijft, maar toch een lichte
dalende trend vertoond.
Variabele waterjuffer
Met ieder jaar één à twee exemplaren blijft dit een heel zeldzame
verschijning in onze regio. In 2020 werd de soort niet waargenomen.
Kwetsbaar:
Glassnijder
Zowel in Kalmthout als Essen is er geen goed biotoop voor deze
soort. De waarnemingen die gebeuren zijn allemaal zwervers,
vermoedelijk van het Antitankkanaal. In 2020 werd één exemplaar
waargenomen. De herstelde Pidpa-bekkens kunnen in de toekomst
misschien wel een biotoop vormen voor de soort.
Tangpantserjuffer
Tangpantserjuffer blijft stabiel, maar blijft met een tiental
exemplaren per jaar een zeldzame verschijning.
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Noordse witsnuitlibel
2016 was een heel slecht jaar voor deze soort, met een kleine 150
waarnemingen tegenover 700 in 2015. In 2017 werd een aantal van
200 exemplaren geteld, beter dan 2016, maar nog niet de aantallen
van voor 2016. 2018 was dan weer een beter jaar met aantallen
zoals voor 2016. Maar 2019 was echt een rampjaar met nog geen 10
exemplaren in het Grenspark en slechts drie exemplaren in het Klein
Schietveld. 2020 was niet veel beter dan 2019.
Zijn we die soort aan het verliezen?
Over deze soort kan je meer lezen in een andere bijdrage in deze “De
Korhaan”
Venglazenmaker
Deze soort bleef redelijk stabiel t.e.m. 2018. Maar in 2019 werden
maar drie exemplaren waargenomen. Omdat ze in de vlucht moeilijk
te onderscheiden zijn van andere glazenmakers is het een moeilijke
soort om te determineren. De iets hogere aantallen van 2020 hebben
waarschijnlijk te maken met de grotere zoekintensiteit naar de soort.
Momenteel niet bedreigd: speciaal te vermelden soorten voor 2020
Blauwe breedscheenjuffer
Na de opmerkelijke waarneming van één exemplaar aan de Kleine Aa
in Essen in 2016, werden er in 2017 twee exemplaren waargenomen
op de Kalmthoutse Heide. In 2018 werden geen waarnemingen
gedaan. Maar in 2019 en 2020 werd de soort terug opgemerkt aan
de Kleine Aa in natuurgebiedje Essendonkbos in Essen.
Zwarte heidelibel
De soort deed het goed tot 2014, en gaat sindsdien hard achteruit.
2018 was een absoluut dieptepunt met geen 50 exemplaren meer
tegenover meerdere honderden tot duizenden in 2012 en ervoor.
Het droogvallen van de vennen zal hier hoogstwaarschijnlijk voor iets
tussen zitten, maar zeker ook de supprematie van de Grote
keizerlibel zeker in het larvaal stadium, een predator. Opmerkelijk is
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dus wel dat de soort het in 2019 weer beter deed. Maar de euforie
was van korte duur, want 2020 was weer heel slecht.
Zuidelijke oeverlibel + Zuidelijke glazenmaker en Zuidelijke keizerlibel
De komst van deze zuidelijke soorten, die met de klimaatwijziging
vanuit het zuiden naar onze contreien aan het opschuiven zijn,
konden we voorspellen. 2018 was het jaar waar we de Zuidelijke
oeverlibel voor het eerst konden waarnemen. In 2019 werden dan
voor het eerst de Zuidelijke glazenmaker en de Zuidelijke keizerlibel
opgemerkt.

Soorten
Gevlekte witsnuitlibel
Vroege glazenmaker
Koraaljuffer
Tengere pantserjuffer
Venwitsnuitlibel
Bosbeekjuffer
Bruine korenbout
Maanwaterjuffer
Variabele waterjuffer
Glassnijder
Noordse witsnuitlibel
Tangpantserjuffer
Venglazenmaker
Azuurwaterjuffer
Blauwe breedscheenjuffer
Blauwe glazenmaker
Bloedrode heidelibel
Bruine glazenmaker
Bruine winterjuffer
Bruinrode heidelibel
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Grenspark KSV Overige
Niet waargenomen
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Niet waargenomen
X
X
X
Niet waargenomen
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Soorten
Gaffelwaterjuffer
Gewone oeverlibel
Gewone pantserjuffer
Grote keizerlibel
Grote roodoogjuffer
Houtpantserjuffer
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Metaalglanslibel
Paardenbijter
Platbuik
Smaragdlibel
Steenrode heidelibel
Tengere grasjuffer
Viervlek
Vuurjuffer
Vuurlibel
Watersnuffel
Weidebeekjuffer
Zwarte heidelibel
Zwervende heidelibel
Zwervende pantserjuffer
Zadellibel
Zuidelijke glazenmaker
Zuidelijke heidelibel
Zuidelijke keizerlibel
Zuidelijke oeverlibel

Grenspark
X
X
X
X
X

KSV

Overige

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
Niet waargenomen
X
X
X
X
X
X
X
X
Niet waargenomen
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Niet waargenomen
Niet waargenomen
Niet waargenomen

Igor Vandamme
oktober 2020
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Dagvlinders 2020
Tijdens 2020 werd voor het 28ste jaar op rij naar vlinders gezocht. Heel wat
vlinderliefhebbers noteerden hun waarnemingen en voerden ze in op
www.noorderkempen.waarnemingen.be. Sommige vlinderwaarnemingen
werden me ook persoonlijk medegedeeld. Gelukkig mochten we vaststellen
dat er heel wat vlinders werden waargenomen in onze regio. Maar ondanks
het warme weer, was het niet echt een spectaculair vlinderjaar.

Ons overzicht is opgesteld volgens de Rode Lijst van 2013.
Zeer zeldzame soorten:
In de afgelopen 28 jaar werden wel eens zeer zeldzame soorten
opgemerkt: zwervers, dwaalgasten of doortrekkers.
In 2020 werd slechts één van die soorten opnieuw waargenomen.
De Kleine parelmoervlinder werd, evenals in 2019, op verschillende
plaatsen in Essen, Kalmthout en het Grenspark opgemerkt. In totaal
werden tussen 22 april en 21 september een 30-tal exn gemeld.
Meer dan het dubbel van vorig jaar. De soort werd zelfs in tuinen
opgemerkt, foeragerend op Vlinderstruik.
Geen Rouwmantel, Koningspage en Groot geaderd witje in 2020.
Ernstig bedreigde soorten:
Van de Grote vos werden van begin april tot juli een zestal exn
waargenomen in Essen, Kalmthout en het Grenspark.
In tegenstelling tot 2016 werd ook dit jaar de aanwezigheid van het
Gentiaanblauwtje niet vastgesteld op het Klein Schietveld of
Kalmthoutse Heide. Van de Bruine eikenpage geen spoor meer.
Bedreigde soorten:
Gericht zoeken bracht gegevens van volgende aan het licht.
Heideblauwtje werd, zowel in het Grenspark als op het Klein
Schietveld, in zeer mooie aantallen (>500exn) waargenomen.
Heivlinder werd een 100-tal keren op de Kalmthoutse Heide gemeld.
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Beide soorten hadden in 2018 erg te lijden van de droogte. We
vreesden toen een beetje voor de gevolgen van die warme en droge
periode. Zowel Heideblauwtje als Heivlinder werden in hogere
aantallen opgemerkt dan in 2019. Laat ons hopen dat ze de volgende
jaren kunnen standhouden.
Van de Grote weerschijnvlinder werden in 2018 twee exn gemeld. In
2019 werd deze vlinder niet waargenomen. In 2020 werd deze
prachtige soort weer opgemerkt in de regio.

© Frans Vorsselmans – Grote weerschijnvlinder – 25/06/2020

Er werd geen Argusvlinder waargenomen. Deze vlinder is altijd al
zeldzaam geweest in de regio. In 2016 voorlopig de laatste melding.
Kwetsbare soorten:
Het Groentje werd op heel wat plekken, zowel in het Grenspark als
op het Klein Schietveld in mooie aantallen (± 300 exn) waargenomen.
Van het Zwartsprietdikkopje werden slechts vijf exn gemeld (Steertse
Heide – De Maatjes – Horendonkse Bossen – Essen - Kalmthout).
Van het Geelsprietdikkopje geen enkele melding. Voorlopig laatste in
2015.
Willen we een beter zicht krijgen over de verspreiding van beide,
momenteel toch zeldzame soorten, moet er nog beter naar
uitgekeken worden … Een goede foto proberen te maken om de
determinatie te bevestigen is noodzakelijk.
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Bijna in gevaar:
Enkele soorten, die ooit zeer algemeen voorkwamen, werden in deze
categorie ondergebracht: Citroenvlinder en Kleine vos.
De Kleine vos lijkt zich te herstellen; hoewel.
In 2018 werden een tiental exn gemeld. En 2019 slechts acht! In 2020
iets meer … een twintigtal verspreid over Essen en Kalmthout.
Ter vergelijking: in 2017 werden nog 66 exn opgemerkt, wat toen
ook al een heel lager cijfer was in vergelijking met de jaren ’80 en ’90
van de 20ste eeuw – bv.
in 1995 werden 235 exn
opgemerkt door een veel
beperktere
groep
vlinderliefhebbers,
op
minder locaties en …
www.waarnemingen.be
bestond nog niet.
© Sarah Pinseel – Kleine vos – Bellevaux – 4/07/2010

De Citroenvlinder deed het zowel in 2019 als 2020 héél goed; méér
dan 550exn werden tijdens 390 verschillende waarnemingsmomenten opgemerkt. Citroenvlinder was zo één van de meest
gemelde vlindersoorten van 2020.
Van het Bont dikkopje werden in 2020 slechts 85exn opgemerkt;
<50% van vorig jaar (167exn in 2019). Dit leuke vlindertje werd zowel
in het Grenspark (Kalmthoutse Heide, De Nol/Pidpa, Stappersven,
Withoefse Heide) als op het Klein Schietveld opgemerkt.
In de Rode lijst vinden we een hele lijst vlinders onder de categorie
Momenteel niet in gevaar. Of dit anno 2020 nog strookt met de
situatie in het veld is erg twijfelachtig.
Van het Groot dikkopje werd dit jaar een record aantal
waarnemingen van ±450 exn verricht; hoofdzakelijk in het Grenspark,
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Klein Schietveld, De Maatjes, slechts enkele in Essen (Horendonk –
Wildert) en Kalmthout (o.a. het Arboretum).
De Koninginnenpage werd twintig keer als vlinder waargenomen,
zowel in Essen als Kalmthout; niet enkel in tuinen maar ook in het
Grenspark en het Arboretum. Er werden ook zeventien rupsen en
zelfs één pop gemeld.

© Sarah Pinseel – Koninginnenpagerups op worteltjes – Schanker 12 – 24/09/2020

De Witjes doen het nog steeds goed in onze regio.
Van het Oranjetipje werden, verspreid in Essen en Kalmthout,
175exn geteld. Ter vergelijking: in 2019 een tachtigtal exn.
Klein geaderd witje werd in een groter aantal dan in 2019
opgemerkt: ±100exn in tegenstelling tot twintig exn in 2019!
Het was in vergelijking met 2019 een beter jaar voor het Groot
koolwitje: ±100 exn in 2020 (tgo een zestigtal exn in 2019 en meer
dan 240 exn in 2018).
Het Klein koolwitje scoorde weer zeer goed … 587 gemelde exn.
Er werden ook heel wat waarnemingen van Witje onbekend
ingevoerd. Witjes zijn niet altijd goed te herkennen en … het is nu
nog moeilijker. Er is een nieuwe soort in de regio … het
Scheefbloemwitje Pieris mannii is in de streek opgedoken met zeker
twee bevestigde waarnemingen in Kalmthout (Achterbroek en het
Arboretum); gestaafd met een foto. Een goede foto is zeker gewenst.
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Een tabel met een schematische weergave van de kenmerken is te
vinden
op
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/vlindersherkennen/witjes-herkennen/.
Verspreiding 2016-2018

Verspreiding 2019

Verspreiding 2020

© Frans Vorsselmans – Scheefbloemwitje
– 11/08/2020

De Kleine vuurvlinder werd het ganse vlinderseizoen in behoorlijke
aantallen (±130 exn) waargenomen; meestal solitaire vlinders. De
meeste waarnemingen vonden plaats in het Grenspark. Maar ook in
De Maatjes, Kalmthout, Achterbroek, Horendonk en Essen-Centrum
werden ze gezien.
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De Eikenpage valt weinig op. Dit jaar 25exn her en der opgemerkt,
zowel in het Grenspark als in Essen en Kalmthout. Er werd gezocht
naar baltsende mannetjes in de boomtoppen van zomereiken.
Boomblauwtje werd dit jaar in opmerkelijk hoge aantallen gemeld …
±230 exn (tgo slechts een dertigtal in 2019) en dit verspreid over de
ganse regio, zowel in tuinen, wegbermen als natuurgebieden.
Van het Icarusblauwtje werden een tiental exn opgemerkt verspreid
op drie verschillende locaties in Essen, enkele in het Grenspark en
enkele in Kalmthout.
Het Bruin blauwtje werd in totaal zes keer gemeld vanuit het
Grenspark, één keer uit De Maatjes en één keer uit Horendonk.
In de groep van de Schoenlappers vallen de resultaten voor 2020
goed mee. De Dagpauwoog werd behoorlijk veel waargenomen.
Gehakkelde aurelia deed het redelijk goed dit jaar - 57 meldingen mooi verspreid over het hele jaar en op verschillende plaatsen.
Landkaartje werd zelden gemeld … slechts 22exn.
De Atalanta - ooit in de categorie ‘trekvlinders’ - was héél frequent
aanwezig en in grote aantallen (±400 exn). Van 7 februari
(overwinteraar) tot 8 november werd de soort opgemerkt.
De Keizersmantel doet het in Vlaanderen goed. Maar in onze regio
blijft het toch een zeldzame verschijning. In 2019 slechts vier exn; in
2020 ietsje meer, nl. tien exn - in tuinen in Essen en Kalmthout, het
Arboretum en de Horendonkse Bossen
Bont zandoogje werd zeer frequent opgemerkt in bossen, bosranden
en tuinen. Het Hooibeestje werd in mooie aantallen (±180
waarnemingen) waargenomen; op de Kalmthoutse Heide, De
Maatjes en verspreid in Essen. Oranje zandoogje was in grote
aantallen aanwezig in bermen, tuinen, Benegobos, De Maatjes, het
Grenspark en Klein Schietveld. Bruin zandoogje kwam talrijker voor
dan de afgelopen jaren. Mooie aantallen in het Grenspark, De
Maatjes en verspreid in (hoofdzakelijk tuinen) in Essen en Kalmthout.

De Korhaan nr. 1 / januari 2021

Pagina 30

Voor trekvlinders was het een héél mager jaar.
Er werden tussen 25 juli en 16 september slechts vier Oranje
luzernevlinders opgemerkt (twee in Essen, één in Kalmthout en één in
het Grenspark). Van de Gele luzernevlinder geen enkele melding.
In tegenstelling met de vorige jaren werden heel weinig
Distelvlinders genoteerd. Tussen 28 juli en 2 september werden
slechts negen exn gemeld.
Bedenking
Plaats, indien mogelijk, telkens een foto bij waarnemingen van
zeldzame of bedreigde soorten. Dat helpt om de waarnemingen te
beoordelen.
Zo zou het mogelijk geweest zijn om de waarneming van het
zeer zeldzame Kaasjeskruiddikkopje Carcharodus alceae op
16 mei 2020 in het Grenspark Kalmthoutse Heide –
Biezenkuilen te verifiëren. Nu blijft dit gissen.
Besluit
2020 als een leuk vlinderjaar.
Hoopgevend zijn de mooie aantallen Kleine parelmoervlinder,
Hooibeestje en Koninginnepage.
We merken dat de ‘ooit algemene’ vlinders het stilaan beter doen.
Kleine vos beleeft een kleine opleving. Groot dikkopje, Oranjetip,
Boomblauwtje, Citroenvlinder en Dagpauwoog doen het goed. De
opmars van Bont zandoogje en Landkaartje stagneert en de
ontdekking van nieuwe vliegplaatsen van de Eikenpage zijn hoopvol.
De waarnemingen van Scheefbloemwitje, Kleine Parelmoervlinder,
Grote vos, Keizersmantel en Grote weerschijnvlinder zijn schitterend
en doen ons hopen op meer.
Onderzoek naar het voorkomen van Zwartsprietdikkopje,
Geelsprietdikkopje en Gentiaanblauwtje dringt zich op.
En wat zullen de gevolgen zijn van de droogte en de hitte?
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Vlinderfenologie 2020
De Vlinderfenologie 2020 werd op basis van de goedgekeurde
vlinderwaarnemingen van Essen en Kalmthout opgesteld. Er waren
enkele vroege waarnemingen in maart. Tot eind november mochten
we geregeld genieten van zonnig en zacht herfstweer; vandaar ook
een aantal late waarnemingen van enkele soorten.
In dit overzicht zijn alle vlindersoorten, die de afgelopen 28 jaar
werden waargenomen, opgenomen.
Soort
Argusvlinder
Atalanta
Bont dikkopje
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Bruin blauwtje
Bruin zandoogje
Bruine eikenpage
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Eikenpage
Geelsprietdikkopje
Gehakkelde aurelia
Gele luzernevlinder
Gentiaanblauwtje
Groentje
Groot dikkopje
Groot geaderd witje
Groot koolwitje
Grote vos
Grote weerschijnvlinder
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1ste
laatste
Geen waarnemingen
7 februari
8 november
27 april
1 juni
26 maart
13 oktober
19 maart
29 september
10 mei
7 augustus
10 juni
18 augustus
Geen waarnemingen
7 maart
18 november
15 maart
30 november
28 juli
2 september
23 juni
7 augustus
Geen waarnemingen
16 maart
14 september
Geen waarnemingen
Geen waarnemingen
8 april
24 juni
21 mei
29 juli
Geen waarnemingen
9 april
23 oktober
7 april
12 juli
13 juni
25 juni
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Heideblauwtje
Heivlinder
Hooibeestje
Icarusblauwtje
Kaasjeskruiddikkopje ?
Keizersmantel
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine parelmoervlinder
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koninginnenpage
Koningspage
Landkaartje
Oranje luzernevlinder
Oranje zandoogje
Oranjetipje
Rouwmantel
Scheefbloemwitje
Zwartsprietdikkopje

30 mei
23 september
13 juli
16 september
8 mei
21 september
30 mei
12 september
16 mei
2 juli
4 augustus
5 april
10 september
27 maart
6 november
22 april
21 september
18 mei
11 september
13 april
9 november
27 april
24 september (rups)
Geen waarnemingen
10 april
6 september
25 juli
16 september
19 mei
21 augustus
5 april
18 mei
Geen waarnemingen
15 juli
11 augustus
17 juli
4 augustus

Eind maart/begin april kunnen we normaal gezien al de eerste
voorjaarssoorten waarnemen. Als het echter veel vroeger zonnig en
warm is verschijnen die soorten al eerder. Het is altijd leuk om uit te
kijken naar de eerste fladderende juweeltjes.
Juiste waarnemingen kunnen altijd worden ingevoerd op
www.noorderkempen.waarnemingen.be.
Als het kan, met foto voor de zeldzame en bijzonder soorten.
Joris Pinseel
Met dank aan alle natuurliefhebbers die hun waarnemingen
invoerden op www.noorderkempen.waarnemingen.be of ze mij
persoonlijk mededeelden.
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Nachtvlinders in de Noorderkempen in 2020
Evolutie van het aantal soorten nachtvlinders
Sinds het bestaan van de site “waarnemingen.be” zijn er in de
Noorderkempen reeds 1188 (zonder verzamelsoorten en onbekende)
verschillende soorten nachtvlinders (macro- en micro-nachtvlinders)
ingegeven. Dit grote aantal is te danken aan de grote verscheidenheid aan
biotopen in het werkgebied van de Noorderkempen. Maar dan nog zou dat
niet mogelijk geweest zijn zonder de voortdurende inzet van enkele
tientallen vrijwilligers. Zij hebben veel nachtelijke uurtjes doorgebracht bij
de lampen of bij het controleren van de lichtvallen.

In 2020 zijn er in de Noorderkempen 792 soorten nachtvlinders
ingegeven waarvan een vijftiental goedgekeurde nieuwe soorten. Zo
kunnen er toch elk jaar een reeks nieuwe soorten voor dit
werkgebied aan de lijst worden toegevoegd.
In drie grote natuurgebieden - Grenspark Kalmthoutse Heide, het
Groot Schietveld en het Klein Schietveld - is tijdens verschillende
jaren een nauwgezette monitoring van de nachtvlinders gehouden,
Van deze drie gebieden bestaat een quasi volledige lijst van wat daar
ooit is waargenomen van nachtvlinders.
We zien dat meer en meer natuurpunters aangetrokken worden
door de grote verscheidenheid aan nachtvlinders en daar ook door
geboeid geraken. Velen onder hen plaatsen ook wel eens een lamp
of hebben zelfs een lichtval aangeschaft waardoor ze ook
gemakkelijk kunnen nagaan wat voor moois er ‘s nachts door hun
tuin vliegt. Het is belangrijk dat zo’n groep vrijwilligers ontstaat die
verspreid over de regio nachtvlinders observeren en in
www.waarnemingen.be ingeven.
Hier wil ik nog wel een kanttekening bijplaatsen.
Lampen die de nachtvlinders aantrekken zijn zonder meer
lichtvervuiling, studies hebben dat reeds bewezen. Nachtvlinders
leven kort en wanneer zij dan een nacht in een lichtval moeten
doorbrengen verstoord dat deze vlinders in hun normale bezigheid.
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Precies in de kortste nachten vliegen de meeste soorten. Zij hebben
alle tijd nodig om een partner te vinden, te paren en een geschikte
waardplant te zoeken om eitjes op te leggen. Het kunnen ook
vlinders zijn die op weg zijn naar een ander gebied waar wel hun
habitat is. Het is niet alleen storend voor nachtvlinders maar ook
kevers, andere insecten en vleermuizen worden er door gehinderd.
Elke nacht een lichtval een ganse nacht op dezelfde plaats zetten is
dus zeker ongepast. Ikzelf beperk dat tot twee keer in de maand. In
een zeer groot natuurgebied kan men daar natuurlijk heel anders
mee omgaan doordat telkens de lamp op een totaal andere plaats
kan worden opgesteld om dezelfde vlinders geen tweemaal te
storen.
Zelf heb ik in mijn tuin de laatste tien jaar 495 soorten nachtvlinders ,
waaronder 28 zeldzame soorten gezien en ingegeven. Zelfs habitatspecialisten die helemaal niet in zo’n tuin thuis horen kunnen wel
eens gespot worden. Daaruit blijkt dat natuurlijke tuinen een grote
meerwaarde hebben en als stapsteen gebruikt worden door de
nachtvlinders om zich te verplaatsen tussen de grotere natuurgebieden waar ze zich voortplanten. Uit al die waarnemingen van de
vrijwilligers blijkt soms ook dat er soorten zijn die een betrekkelijk
klein verspreidingsgebied hebben. Een paar ha, een tuin of zelfs één
grote boom kan soms jarenlang een populatie van een soort
herbergen zonder dat ze daarbuiten worden opgemerkt. Want ook
in tuinen kunnen veel en bijzondere waarnemingen gedaan worden.
Dat maakt het echt boeiend en ieder jaar zijn er verrassingen.
Van die ene belangrijke boom kan ik hier een voorbeeld aanhalen
van een waarneming van de Essengouduil. Dat is een vrij zeldzame
soort die de Es als waardboom heeft. Op 31/08/2018 trof ik vier
Essengouduilen aan in de lichtval in mijn tuin, waar geen Es groeit.
Eén mooie grote Es, de enige in de omgeving, staat in de tuin bij mijn
buur. Toen er op 4/09/2020 weer twee Essengouduilen in de lichtval
zaten werd het mij duidelijk dat een populatie Essengouduilen stand
hield op die ene Es bij de buur.
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© Frans Vorsselmans – Essengouduil
15/09/20

© Frans Vorsselmans – Lindegouduil –
15/09/20

In Wolfsheuvel zat op 15/09/2020 een Essengouduil en een
Lindegouduil op het laken. Het zijn beiden najaarssoorten die vliegen
vanaf augustus tot eind oktober. De Lindegouduil is ondanks zijn zeer
algemene waardboom, de Linde, wel een zeldzame soort. De
waarneming in Wolfsheuvel was nog maar de tweede waarneming in
de Noorderkempen. Ook nationaal zijn er maar weinig
waarnemingen van deze soort, in 2019 slechts 56 exemplaren.
De aantallen waargenomen imago’s van één soort kan ook sterk
wisselen van jaar tot jaar zoals ook het klimaat, waarvan ze zo
afhankelijk zijn, sterk wisselt. Een paar voorbeelden:
Er was slechts één waarneming van een Eikenuiltje in 2019 maar
2020 werd dan weer een goed jaar met 57 waarnemingen. Het was
net andersom voor de Heidewitvleugeluil. Van deze zeer zeldzame
uil werd er maar één waarneming gedaan in 2020 maar in 2019
werden er meer dan 50 imago’s op één nacht gezien op de
Kalmthoutse heide.
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De waarneming van zeven
Herfstbremspanners
in
Achterbroek op 23/10/2020
kan misschien het idee geven
dat het na twee jaren zonder
waarnemingen een goed jaar
was voor deze vlinder. Ik wijt
dat meer aan de gerichte
waarneming op het goede
moment op een goede plaats.
© Frans Vorsselmans – Herfstbremspanner – 23/10/2020

Echte trends kunnen pas duidelijk worden na een reeks jaren van
opvolging
Het is begrijpelijk dat de meeste nieuwe soorten in 2020 ook
zeldzame soorten zijn zoals: de Gevlamde rietuil, Tarwestekelmot,
Smalle weegbreemot, Appelmolmboorder, Esdoorndwergspanner,
Wolfsmelkpijlstaart, Koperrandbladroller .
De zeldzame Koperrandbladroller
lijkt
een
voorkeur te hebben voor
Achterbroek. De eerste
waarneming van deze
kleine microvlinder deed ik
in mijn tuin op 5/09/2020
en 11 dagen later zat er
een vlindertje 2 km verder
in de lichtval.
© Frans Vorsselmans – Koperrandbladroller 5/09/2020
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Toevallig in verschillende hokken (5 x 5 km). Vóór 2020 was er in de
Noorderkempen geen enkele waarneming bekend. Ook nationaal zijn
er maar 160 vlindertjes gezien in 2020.
Na een waarneming in Essen-Horendonk in 2015 werd de
Doodshoofdvlinder terug in de Noorderkempen gezien in EssenCentrum op 25/09/2020.
Soms kunnen ook nog algemene
soorten als nieuw aan de lijst
toegevoegd worden.
Zoals de Gloriemot, een mooie
microvlinder die op 18/07/20 voor
de eerste keer op het laken zat in
Achterbroek. Eik is de waardboom,
vooral dan jonge eiken.
© Frans Vorsselmans – Gloriemot –
18/07/2020

Ook de algemene Kleine wasmot was nog nooit opgemerkt in de
Noorderkempen. In 2020 werd het motje gezien in het Klein
Schietveld, Kalmthout en Gooreind.
Nog enkele opvallende waarnemingen in de Noorderkempen:
Het Rietluipaard was reeds bekend van in Grenspark Kalmthoutse
Heide-De Nol door waarnemingen in 2014 en 2015 en van
waarnemingen in Wildert maar werd nu in 2020 voor de eerste keer
in Nieuwmoer vastgesteld in de buurt van de Maatjes. De waardplant
is riet.
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Van de Roodstreepspanner, een
trekvlindertje, was de laatst
bekende
waarneming
van
2/11/2017.
Het
veranderend
klimaat is deze soort gunstig
waardoor er in 2020 drie
vlindertjes werden gezien in de
Noorderkempen. De rupsen, die
leven op zuring, overleven hier niet.
© Frans Vorsselmans – Roodstreepspanner - 16/09/2020

De Silenespanner werd in de
Noorderkempen voor de eerste
keer gezien op 31/05/19. In 2020
waren er twee waarnemingen: op
7 mei in het Arboretum en op 10
mei in Achterbroek. Silenesoorten
zoals de Koekoeksbloem zijn
waardplanten van deze soort.
© Frans Vorsselmans – Silenespanner - 7/05/2020

Ter plaatse zoeken
Sommige soorten zijn toch moeilijk waar te nemen. Dat kan zijn
omdat ze moeilijk op licht of op smeer af komen. Als dan het imago
nog eens lijkt op zijn familiegenoten (de soorten van hetzelfde
geslacht) wordt het dubbel moeilijk.
De Kamillevlinder Cicullia chamomilae is zo’n soort. Alle soorten van
de familie Cicullia lijken op elkaar. Gelukkig zijn de rupsen van die
soorten wel verschillend en kunnen ze daardoor wel gemakkelijk op
naam gebracht worden. Met gericht zoeken lukte het me om in juni
2020 in Achterbroek voor de eerste keer in de Noorderkempen
rupsen te vinden van de Kamillevlinder op Reukloze kamille
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© Frans Vorsselmans - Rups van
Kamillevlinder op Reukloze kamille
– 25/06/2020

Na dat er in 2019 een paar
rupsen werden gevonden
van
de
Teunisbloempijlstaart werd het eerste
imago in de Noorderkempen aangetroffen in de
lichtval in het Arboretum
op 26 mei.
© Frans Vorsselmans –Teunisbloempijlstaart-26/05/2020

Dezelfde week werden nog twee imago’s gezien in Wuustwezel en
Kalmthout en op 29 juli een rups in Essen.
Van het Vlasbekuiltje worden niet
elk jaar vlinders gezien ook omdat
het niet goed op licht afkomt.
Op 30/08/2019 werd tijdens de
“Nacht van de vleermuis” een
Vlasbekuiltje van de 2de generatie
in de lichtval aangetroffen bij het
Karrenmuseum in Essen.
© Frans Vorsselmans –Vlasbekuiltje – 4/05/2020
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Tijdens de eerste monitoring in het Arboretum op 4/05/20 zat er een
Vlasbekuiltje van de 1ste generatie in de lichtval.
Deze soort heeft het zeer moeilijk. Nochtans groeit het Vlasbekje
overal op de wegbermen. Moest de rups in de grond verpoppen dan
zou dit mooi uiltje wel meer voorkomen. Rupsen verpoppen echter
tussen de zaaddozen van het Vlasbekje. Poppen van de 2de generatie
overwinteren daar ook. Wanneer gemaaid wordt, worden poppen
en/of rupsen met het maaisel afgevoerd en dat is nefast en niet
alleen voor deze soort.
Zo kunnen we in de Noorderkempen toch weer terug kijken op een
jaar met veel mooie waarnemingen van gewone, niet gewone en
zeldzame soorten. Het is een onbetwist feit dat hoe meer
waarnemers er zijn, des te meer er waargenomen wordt en dat
effect zien we stilaan.
Frans Vorsselmans

© Joris Pinseel – Lindepijlstaart – Schanker 12 – 20/06/2020
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De Huiszwaluw Delichon urbica
De broedgevallen van Kalmthout in 2020 liggen wat lager dan vorig
jaar, maar met een constant gemiddelde van 150 broedparen
kunnen we tevreden zijn.
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Jaar
Aantal

126 152 141 172 163 145 160 157 117 154 162 128 162 146 171 136

Gemiddelde
149,5

Dank aan de tellers: Steven, Jean, Frans en ikzelf
Igor Vandamme
oktober 2020
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Reptielen en amfibieën in Essen en Kalmthout
De amfibieëntrek ging voorjaar 2020 ging al vroeg van start, maar
verliep met horten en stoten. De eerste zachte, vochtige avond met
trek van Gewone pad en Bruine kikker viel al op 31 januari! De avond
erna was het weer ook nog geschikt en doken de eerste Heikikkers
en Vinpootsalamanders op. Dan werd het weer te koud en viel de
migratie stil tot de laatste week van februari. Maar ook dan geen
massale trek, in de loop van maart waren weer meerdere goede
dagen, maar deze keer geen topavond met hoge aantallen.
De groene kikkers (Bastaardkikker en Poelkikker) worden wat later
actief, maar waren er ook al vroeg bij dit jaar, met o.a. begin mei al
een groot roepkoor in het Pluisven. Dit heideven ligt langs de
Verbindingsstraat op de Kalmthoutse Heide en het grote roepkoor
van groene kikkers kon op veel aandacht van de voorbijgangers
rekenen.
De lente en de zomer waren (weer) droog en warm, niet ideaal voor
amfibieën. Vele poelen, vijvers en heidevennen vielen opnieuw
volledig droog. De exacte impact op de voortplanting en overleving
van onze kikkers, padden en salamanders is moeilijk te becijferen,
maar is wellicht niet min. Op basis van eigen, gestandaardiseerde
tellingen op de Verbindingsstraat, merkte ik alvast heel lage
aantallen Vinpootsalamanders op tijdens de najaarstrek.
Voor alle amfibiesoorten geldt dat er in 2020 zeer weinig
waarnemingen
zijn
ingevoerd
op
onze
regiowebsite
https://noorderkempen.waarnemingen.be. Je kan dat zelf nakijken,
door een soort op te zoeken en daar de ‘statistieken’ van op te
vragen. Bijvoorbeeld, van de Bruine kikker werden er de voorbije
jaren gemiddeld 500 tot 1000 exemplaren geteld en ingevoerd op de
Noorderkempen-site. In 2020 waren het er amper 54!
Droog en warm, dat klinkt dan weer als het ideale weer voor onze
reptielen. Maar trop is trop, ook voor onze ‘zonnekloppers’, die
aangepast zijn aan onze wisselvallige zomers. Eind februari waren de
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eerste Addermannen al actief ! Dat is bijna een maand vroeger dan
gemiddeld. Voor de eerste Gladde slang was het wachten tot eind
april, met vooral in juli en augustus veel waarnemingen. Van de
Levendbarende hagedis waren er ongeveer evenveel waarnemingen
als de voorbije jaren. Vooral op het grote heideterreinen, maar ook
eentje op den Horendonk in Essen.
De meest opmerkelijk waarneming van 2020 was deze van een
Dobbelsteenslang op een terras in het centrum van KalmthoutHeide. Dobbelsteenslangen zijn familie van onze inheemse Ringslang,
maar komen van nature in het zuidoosten van Europa voor. Het dier
is wellicht uit zijn/haar terrarium ontsnapt. Na vangst en een
tijdelijke opvang in het Vogelopvangcentrum van Brasschaat, is het
dier verhuisd naar SOS reptiel, een gespecialiseerd opvangcentrum
voor reptielen.
Steven De Saeger
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Worden de droge, warme zomers
de Noordse witsnuitlibel fataal?
Het aantal vindplaatsen van de Noordse witsnuitlibel is de afgelopen jaren
dramatisch achteruit gegaan. Omdat de soort al vrij vroeg op het jaar
vliegt, kunnen recente waarnemingen uit 2020 ons alvast een indicatie
geven over de impact die de twee hete zomers op deze libel heeft gehad.
Bovendien is de Noordse witsnuitlibel een typische soort voor vennen en
voedselarme plassen in de Kempen, een regio die hard werd getroffen door
de droogte de afgelopen jaren.

© Robert Pieters – 25/05/2020

De gevolgen van klimaatverandering en dan vooral de zeer droge en
warme zomers van de laatste jaren laten zich sterk voelen op heel
wat soorten in Vlaanderen. Vooral soorten die gebonden zijn aan een
waterrijke leefomgeving kregen het zwaar te verduren. De larven van
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libellen zijn echte waterdieren en kunnen moeilijk overleven als het
water opdroogt. Zo duurt de larvale ontwikkeling bij de Noordse
witsnuitlibel twee jaar. Dat betekent dat ze zich enkel succesvol kan
voortplanten in vennen en plassen die meerdere opeenvolgende
jaren niet droogvallen.
De Noordse witsnuitlibel is een typische soort van vennen en
voedselarme plassen en komt in België enkel in de Kempen en in de
veengebieden in de Hoge Ardennen voor. Voedselarme vennen en
plassen hebben de laatste decennia heel wat te lijden gehad onder
stikstofdepositie en zure neerslag waardoor ze vaak veel
voedselrijker werden. Hierdoor verdwenen heel wat typische soorten
of gingen ze sterk achteruit. De Noordse witsnuitlibel werd hierdoor
beoordeeld als Kwetsbaar op de Rode Lijst van Libellen uit 2006.
Deze libel is een vroege vlieger en kan in Vlaanderen geobserveerd
worden van midden april tot half juni, uitzonderlijk tot eind juni.

© Erik Moonen
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Achteruitgang
Door de vermindering van de atmosferische depositie waren de
populaties van de Noordse witsnuitlibel zich de laatste 10-15 jaar aan
het herstellen in Vlaanderen. Zo was het vliegseizoen 2018 nog vrij
succesvol voor de soort met in het voorjaar heel wat locaties in
Antwerpen en Limburg. Alles samen werd de Noordse witsnuitlibel in
de periode 2010-2018 nog gemeld in meer dan vijftig hokken van 5x5
km uit Vlaanderen, een duidelijke indicatie van de verbetering van
zijn status in Vlaanderen. Later in het jaar 2018 vielen heel wat
vennen en plassen op de zandgronden droog en het was dan ook
bang afwachten wat de soort zou doen in 2019. In dat jaar werd ze
enkel nog gemeld in vijf gebieden in Antwerpen en drie in Limburg,
samen elf hokken van 5x5 km. En de teller voor 2020 staat voorlopig
op slechts zes gebieden, locaties waar ze ook in 2019 werden
waargenomen. Ondanks gericht zoekwerk de laatste weken door
heel wat vrijwilligers op locaties waar tot vrij recent populaties
voorkwamen, werd de Noordse witsnuitlibel daar niet meer gezien.
Het ziet ernaar uit dat de twee opeenvolgende droge jaren een heel
grote impact hebben op soorten die gebonden zijn aan permanent
waterhoudende plassen. Voor een soort als de Noordse witsnuitlibel
dreigt dit te resulteren in het verdwijnen uit Vlaanderen. Meer dan
ooit zijn gepaste maatregelen noodzakelijk om de waterschaarste
aan te pakken in Vlaanderen en dient het beheer en beleid meer
rekening te houden met klimaatadaptieve maatregelen. De opmaak
van een soortbeschermingsplan voor deze en andere bedreigde
libellensoorten van vennen is meer dan ooit dringend noodzakelijk.
Geert De Knijf (INBO & Libellenvereniging Vlaanderen)
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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.
Eind 2020 stond de teller op 789 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
In de periode 1984-2020 werden 789 verschillende soorten/ondersoorten in Essen vastgesteld. 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 vastgesteld.
Gele bloeiers
Van nature uit komen heel wat geelbloeiende planten voor in onze
omgeving. Tijdens het vroege voorjaar bloeien o.a. Paardenbloem,
Klein kruiskruid, Gaspeldoorn, … maar de laatste decennia merken
we echter de toename van “nieuwe” soorten, vaak ‘exoten’ of
‘ontsnapte tuinplanten’.
In deze bijdrage stellen we één van die nieuwe soorten voor die
tijdens het voorjaar bloeiend kan worden gevonden.
In volgende nummers komen nog andere soorten aan bod.
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Trompetnarcis
Narcissus pseudonarcissus subsp. major (Curtis) Baker

© Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Trieste picture by Andrea
Moro CC BY-SA 4.0

Beschrijving:
De Trompetnarcis is een bolgewas.
Uit deze bol verschijnen in het vroege voorjaar bladeren en pas later
de gele bloemen. Deze bol kan zich splitsen zodat de plant kan
uitbreiden. Uit de kleine bollen (= nevenbollen) verschijnen in
aanvang enkel bladeren. Pas na enkele jaren zijn de nevenbollen
volgroeid en leveren ze bloemen. De plant kan een hoogte bereiken
van 40 tot 60 cm.
Bladeren:
De wortelstandige bladeren zijn meestal gras- tot donkergroen. Ze
zijn lijnvormig, hebben een lengte van 20-35 cm en zijn ongeveer 1,5
cm breed. Bij de Trompetnarcis steken de bloemstelen duidelijk
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boven de bladeren uit. De bladeren verschijnen vaak al in januarifebruari. Later komen de bloemstelen tevoorschijn.
Bloemen:
De bloemen zijn tweeslachtig. De stijl is draadvormig en heeft een 3lobbige stempel. De meeldraden staan in de bloemdekbuis ingeplant.
Zowel de bloemdekslippen als de bijkroon (corona) zijn diepgeel. De
trompet is ongeveer even lang als de bloemdekslippen of iets korter.
De schede is bruin en papierachtig. De bloemen staan knikkend op
een iets afgeplatte bloemsteel van 5 tot 12 mm en zijn 35 tot 50 mm
lang. Bloemstelen steken duidelijk boven de bladeren uit.
De Trompetnarcis bloeit alleenstaand.
Vruchten:
De doosvrucht met een onopvallende kleur heeft een vliezige wand.
De zaden zijn zwart en éénzaadlobbig (= kiemend met één
kiemblaadje).
Bloeitijd:

In het voorjaar van (februari) maart tot mei

Groeiplaats: Verwildert makkelijk in de buurt van woningen.
Meestal in wegbermen, slootkanten, langs bosranden
en op ruderale plekken.
Weetjes:
- Het giftige alkaloide lycorine komt voor in de bol maar ook in
de bladen, waardoor ze oneetbaar zijn. Muizen zullen niet
snel schade toebrengen aan de narcissen in je tuin.
- De bladen hebben in de cellen naalden (raphiden), waardoor
zij tegen slakkenvraat beveiligd zijn.
- In de Middeleeuwen werd de bol gebruikt in sommige
kruidenmengsels bij ademhalingsmoeilijkheden. De gele
bloem werd vaker uitwendig toegepast bij de behandeling
van roos en kleine snij- en schaafwonden. Het sap van de
plant bevat echter calciumoxalaat, wat irriterend kan werken
op de huid.
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De plant wordt veelvuldig in verschillende cultivars gekweekt:
o Narcissus 'Golden Harvest'
o Narcissus 'King Alfred'
o Narcissus ‘Dutch Master’
Bollen van gekweekte narcissen kunnen worden aangetast
door de larve van de Grote narcisvlieg Merodon equestris.
Narcissen worden ingedeeld in verschillende categorieën. De
Royal Horticultural Society in Londen registreert alle soorten
en omschrijft of het wilde soorten zijn of cultivars.
In België worden nog enkele soorten, zij het zeldzaam,
verwilderd aangetroffen:
o Hoepelroknarcis Narcissus bulbocodium L.
o Jonquille Narcissus jonquilla L.
o Witte narcis Narcissus poeticus L.
o Narcissus tazetta L.
o Narcissus triandrus L.

Gelijkende soorten:
Wilde narcis Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus
Bij de Wilde narcis zijn de
bloemdekslippen lichtgeel en
de bijkroon diepgeel. De
wortelstandige bladeren zijn
meestal grijsgroen. Ze zijn
lijnvormig,
hebben
een
lengte van 12-35 cm en zijn
0,6 tot 1,5 cm breed.
©https://www.kuleuven-kulak.be/bioweb

De Wilde narcis groeit op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op
matig vochtige en matig voedselrijke bodem, vaak zwak zure tot
humeuze grond.
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De plant is te vinden in grasland (beekdalgrasland bergweiden),
bermen, bossen (lichte loofbossen, bij buitenplaatsen en
moerasbossen), bosranden, bosjes, soms op ruderale plaatsen en
hellingen.
Plaats in het plantenrijk
De Trompetnarcis behoort tot de Asparagales [orde] en maakt deel
uit van de Amaryllidaceae [familie] / Narcisfamilie en het genus
Narcissus L. / Narcis.
Trompetnarcis Narcissus pseudonarcissus subsp. major (Curtis)
Baker [ondersoort] behoort tot Narcissus pseudonarcissus L. [soort]
waartoe ook de Wilde narcis Narcissus pseudonarcissus subsp.
pseudonarcissus behoort.
Voorkomen in Europa en België
Wilde narcis Narcissus pseudonarcissus L.:
Het areaal van de Wilde narcis strekt zich uit van Groot-Brittannië,
België, Frankrijk, het westen van Duitsland en een aangrenzend
stukje Nederland, tot Noord- en Midden-Spanje en aansluitend
Portugal en tot het noorden van Italië (en vermoedelijk ook tot
Zwitserland). Komt in andere delen van Europa plaatselijk verwilderd
voor, evenals in Noord-Amerika.
De ondersoort Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus, is
enkel inheems in Nederland en België.
In Wallonië komt deze ondersoort vrij algemeen voor. Denk maar
aan de prachtige groeiplaatsen in de Hoge Venen - de Vallei van de
Holzwarche is een bekende groeiplaats evenals het dal van de
Hohnbach, een zijrivier van de Geul. Verder komt deze soort vrij
zeldzaam voor in Brabant, het Maasgebied en in de Ardennen.
In Nederland is de plant zeldzaam inheems in Zuid-Limburg.
Trompetnarcis Narcissus pseudonarcissus subsp. major (Curtis)
Baker:
Deze veel forsere ondersoort is van Zuidwest-Europese origine
(Spanje, Portugal en Zuidwest-Frankrijk) en is zeer frequent als
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tuinplant in de handel. De soort wordt in Groot-Brittannië niet voor
niets als Spanish daffodil benoemd.
Voorkomen in Vlaanderen
Hoewel de verspreiding van planten uit het genus Narcissus
onvoldoende gekend is, kunnen we toch het volgende stellen:
Wilde narcis
In Vlaanderen is ze als inheemse plant vrijwel beperkt tot de
loofbossen in de Leemstreek aansluitend bij oude boskernen. Elders
meestal alleen als stinsenplant*. De oudst bekende vindplaats van
Wilde narcis wordt door Dodoens (1554) geciteerd voor KleinBrabant: “by Puers ende Bornehem daer zy overvloedich wassen”.
Trompetnarcis
Her en der verwilderd in Vlaanderen. Al of niet opzettelijk
weggeworpen bollen - via tuinafval - slaan vaak gemakkelijk op en
kunnen zeer lang blijven voortbestaan.
*Stinsenplant is een in Nederland en Duitsland gangbare benaming voor een groep
planten die van oorsprong in een regio alleen als ingevoerde sierplantensoort
voorkwam in landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen en dergelijke, en zich
daar handhaafden of verwilderd zijn. Hun natuurlijke verspreidingsgebied hebben
ze veelal veel zuidelijker

Voorkomen in Essen
Wilde narcis:
Als stinsenplant – aangeplant en verwilderd – te vinden in Domein
Hemelrijk.
Trompetnarcis:
Her en der aangetroffen in bermen, bosranden. Vaak op behoorlijke
afstand van de bebouwing. Verschijnt sommige jaren niet op een
groeiplaats, om het daaropvolgende jaar weer te bloeien.
Voor het eerst gevonden in 2003 langs de N117. Nadien op steeds
meer plekken. Hoe de planten daar terechtkomen is een raadsel. Ik
denk niet dat al die vindplaatsen te wijten zijn aan het planten of
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wegwerpen van bollen. Zou verspreiding via zaden ook een
mogelijkheid kunnen zijn?
Verpreiding in Essen*

© Joris Pinseel

*Elk gekleurd vakje staat voor de vondst van Trompetnarcis 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 specifieke IFBLvak.
Het kaartje ‘Verspreiding: periode 2020’ geeft alleen vondsten weer uit het
afgelopen jaar.

Etymologie
Narcissus

= van het Griekse nark e (verdoving), omdat
zelfs de minst ruikende bloemen toch al
slaperigheid teweegbrengen.
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= volgens anderen van naptoo (grijpen), omdat
de bloemstengel met de bloem een hoek
maakt, zij dus samen een haak vormen,
waarmee iets kan worden gegrepen.
In figuurlijke zin zou de bloem kunnen betoveren en dit komt
overeen met de legende* in de mythologie omtrent de jongeling
Narcissus, wiens schoonheid de oorzaak werd van zijn ondergang.
pseudonarcissus
= op narcis gelijkend; soort werd pas bekend
toen een andere plant al de naam narcis had
gekregen.
major
= groter
*De nimf Echo wedijverde met vele andere nimfen om de gunsten van de
jongeman. Helaas leek Narcissus niet in staat ook maar iemand te beminnen. Echo
aanvaardde deze beledigende afwijzing niet en nam op originele wijze wraak: ze
zorgde ervoor dat Narcissus verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld. De jongen
kwijnde tenslotte geheel weg omdat hij zijn spiegelbeeld niet kon bereiken. Op de
plaats waar hij overleed ontsproot de gele narcis uit de grond. Met Echo liep het
eveneens slecht af: ze treurde zo om het verlies van Narcissus dat ze wegkwijnde,
tot tenslotte alleen haar stem overbleef.

Geraadpleegde websites:
https://waarnemingen.be
https://www.nederlandsesoorten.nl
https://wilde-planten.nl
http://www.soortenbank.nl
https://www.verspreidingsatlas.nl/2349

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.
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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.
Van den Bremt, P. 2006 Narcissus speudonarcissus L. Wilde narcis.
In 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. p. 609.
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. 1994. Nederlandse
oecologische Flora – wilde planten en hun relaties 5, IVN i.s.m. de
VARA en de VEWIN.

Joris Pinseel

© Joris Pinseel – Trompetnarcis – Essen - A4.57.44– 27/02/2016

Info,
Ik overweeg om in 2022 een plantencursus te organiseren om de
interesse in onze inheemse flora bij onze natuurliefhebbers wat aan
te wakkeren of uit te breiden.
Wie interesse heeft, stuurt een mailtje naar Joris Pinseel.
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SMS BOS voor meer bos
We hebben dringend meer bos nodig in Vlaanderen. In de eerste
plaats voor de biodiversiteit. Bossen barsten van het leven: naast
schattige eekhoorntjes nog heel veel andere zoogdieren, insecten,
paddenstoelen en planten. Maar meer bos is ook hard nodig voor het
klimaat en onze eigen gezondheid.
Wil jij ook meer bos?
Draag je steentje bij: sms BOS
naar 8686 en schenk €4 voor 2m²
extra bos of €40 voor 20m². Met
jouw steun kunnen Natuurpunters
overal in Vlaanderen extra bos
realiseren. Mét drie garanties:
slim aangeplant, goed beheerd en
eeuwig beschermd.
Zo kunnen de bomen groeien tot machtige bossen vol leven. Samen
bebossen we Vlaanderen!
Overschrijving kan ook op BE56 2930 2120 7588, met vermelding
'Gift Bos voor Iedereen - 3333'. Voor elke overschrijving vanaf €40
ontvang je een fiscaal attest. De actie loopt tot half januari 2021.

Meer weten over natuur en milieu
Nieuwsbrieven over planten en dieren in je omgeving kan je
aanvragen via https://www.natuurpunt.be/nieuwsbrieven
Als je op de hoogte wil blijven van de evolutie op gebied van natuuren milieustudie in Nederland, kan je een dagelijkse nieuwsbrief
aanvragen op https://www.naturetoday.com/intl/nl/home.
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Het najaar is altijd een spannende tijd om naar vogels te gaan zoeken en te
observeren. Het is telkens halsreikend uitkijken naar de vogels die naar hun
overwinteringsgebied trekken. Deze herfst was redelijk zacht en de
neerslaghoeveelheden waren ook vrij beperkt, verschillende waterplassen in
de regio staan nog steeds zo goed als droog. Dit heeft bijgevolg ook zijn
effect op het aantal watervogels. Algemeen gezien kwamen er echter vrij
veel vogelwaarnemingen binnen, waaronder ook enkele zeldzaamheden.

De laatste Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) werd waargenomen op
het Stappersven op 24 sept.
Op 2 sept. foerageerde er kortstondig een Kleine Zilverreiger
(Egretta garzetta) bij ditzelfde ven. Grote Zilverreigers (Ardea alba)
worden een gewone verschijning in de regio en deze soort werd dan
ook bijna dagelijks waargenomen, zelfs bij tuinvijvers. Op 7 sept.
vloog een Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra) over de Zwarte Heuvel in
de Kalmthoutse Heide. In sept. en okt. trokken er af en toe enkele
Ooievaars (Ciconia ciconia) door de regio. Een groep van tien
Lepelaars (Platalea leucorodia) vloog op 10 sept. over het centrum
van Kalmthout.
Eind november werd dagelijks een groepje van zes adulte en twee
juveniele Kleine Zwanen (Cygnus columbianus bewickii) opgemerkt
in de regio. Overdag foerageerden ze op enkele weilanden in
Kalmthout-Achterbroek en ’s nachts sliepen ze op het Stappersven.
Voordien werden ook onregelmatig enkele kleine groepjes gemeld in
de Wezelse Heide.
In nov. verbleven er ook geregeld groepjes met een maximum van
enkele tientallen Toendrarietganzen (Anser serrirostris) in de
Maatjes en de Wezelse Heide. Kolganzen (Anser albifrons) waren
reeds in nov. in vrij grote getale aanwezig in de regio, voornamelijk in
de Maatjes.
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Vanaf sept. werden Smienten (Anas penopele) slechts af en toe
gezien en het ging altijd maar om enkele exn., wat te verklaren valt
door het zachte weer en lage waterstanden in de regio.
Wintertalingen (Anas crecca) werden vooral veel gezien in de
Kalmthoutse Heide. Op het Stappersven verbleef een max. van 139
exn. Enkele Pijlstaarten (Anas acuta) verbleven regelmatig op het
Stappersven. Op 4 november vloog een opmerkelijke groep van 230
exn. over de telpost van de Kalmthoutse Heide. Brilduikers
(Bucephala clangula) waren geregeld aanwezig in de Kalmthoutse
Heide. Zo goed als alle waarnemingen werd verricht bij het
Stappersven. Op 29 november vlogen drie Grote Zaagbekken
(Mergus merganser) over de Biezenkuilen in de Kalmthoutse Heide,
dit is een heel schaarse gast in de regio.
Heel wat Rode Wouwen (Milvus milvus) trokken dit najaar door de
regio richting hun overwinteringsgebied. Leuk waren de meldingen
van Zeearend (Haliaeetus albicilla). Op 15 oktober vlogen twee exn.
pal en zeer laag over de trektelpost van de Kalmthoutse Heide. Ook
op 17 okt. werd hier een ex. gezien en nog een vogel vloog op 23 okt.
over de Maatjes. Blauwe Kiekendieven (Circus cyaneus) werden
gezien in de Kalmthoutse Heide. Vooral in de Maatjes en Wezelse
Heide werden heel wat exn. waargenomen. Hier waren minstens drie
exn. aanwezig. Op 12 oktober vloog nog een 2de kalenderjaar
mannetje Grauwe Kiekendief (Circus pygargus) over de Maatjes.
Erg leuk was een wijfje Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) dat op 22
oktober over de Kalmthoutse Heide vloog.
In sept. vlogen er enkele Visarenden (Pandion haliaetus) over de
Kalmthoutse Heide. Ook boven het centrum van Wuustwezel en de
Wezelse Heide werd een ex. gemeld.
Een hele leuke ontdekking was deze van een juveniele Roodpootvalk
(Falco vespertinus) op de grens van de Matjens en de Wezelse Heide.
De vogel liet zich nog gans de dag heel goed bekijken door
verschillende vogelkijkers. Vanaf eind sept. vlogen er vrij geregeld
Smellekens (Falco columbarius) door de streek, de meeste
waarnemingen werden gedaan in de maand oktober, maar in
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november werden ook enkele pleisterende exn. waargenomen in de
Wezelse Heide. De laatste Boomvalk (Falco subbuteo) vloog op 27
sept. naar het zuiden. Slechtvalken (Falco peregrinus) waren de hele
periode bijna dagelijks aanwezig en werden op diverse plaatsen
waargenomen.
Een Kraanvogel (Grus grus) vloog op 13 okt. over de trektelpost van
de Kalmthoutse Heide.
Bontbekplevieren (Charadrius hiaticula) werden in september en
oktober vrij frequent waargenomen langs de slikranden van het
Stappersven. Begin okt. werd hier max. negen exn. waargenomen.
Goudplevier (Pluvialis apricaria) was dit najaar een vrij talrijke
doortrekker. Op 1 nov. vlogen in totaal 107 exn. over de Maatjes.
Hier pleisterde diezelfde dag ook een groep van 16 exn. Bijzonder
was een groepje van vier overvliegende Zilverplevieren (Pluvialis
squatarola) in de Kalmthoutse Heide op 4 okt. Ook over de Maatjes
vloog een ex. en twee exn. trokken over Wuustwezel-Centrum.
Enkele Bonte Strandlopers (Calidris alpina) waren in sept. en okt. af
en toe bij het Stappersven aanwezig, ook op de slikranden van de
Drielingvennen werden ze aangetroffen. Zwarte Ruiter (Tringa
erythropus) was dit najaar een vrij schaarse doortrekker. Op enkele
plaatsen werden dit najaar weer Bokjes (Lymnocryptes minimus)
opgestoten.
Zeer bijzonder was de melding van een overvliegende Middelste
Jager (Stercorarius pomarinus) bij de Maatjes op 27 sept. Deze soort
wordt vooral bij een stevige noordwestenwind, aan de kust
waargenomen. In het binnenland is het een zeldzame verschijning.
Een Dwergmeeuw (Hydrocoloeus minutus) was op 29 sept.
kortstondig aanwezig op de Drielingvennen. Op 10 sept. werd een
roepende overvliegende Reuzenstern (Hydrocoloeus minutus)
geregistreerd op een geluidsrecorder in Kalmthout. Deze stern is een
hele zeldzame gast in de regio. Een juveniele Zwarte Stern
(Hydrocoloeus minutus) verbleef op 12 sept. bij het Stappersven.
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Een Zomertortel (Streptopelia turtur) verbleef op 4 sept. in EssenHorendonk. Helaas zijn waarnemingen van deze soort de laatste
jaren steeds zeldzamer.
In verschillende grote bosgebieden werden roepende Oehoes (Bubo
bubo) gehoord. In de Kalmthoutse Heide werden op een bepaalde
plaats ook veel braakballen met voornamelijk egels in gevonden.
Deze soort is duidelijk aan een opmars bezig in de regio bezig. Een
Velduil (Asio flammeus) vloog op 1 nov. over de Kalmthoutse Heide.
IJsvogels (Alcedo atthis) werden heel wat waargenomen, zowel in
natuurgebieden als bij tuinvijvers.
Er kwamen weer veel meldingen binnen van Middelste Bonte
Spechten (Dendrocoptes medius). Deze spechtensoort heeft zich
ondertussen goed gevestigd in de regio.
In september werden er enkele Duinpiepers (Anthus campestris)
overvliegend of pleisterend waargenomen in de Kalmthoutse Heide.
Op 21 sept. vloog een Roodkeelpieper (Anthus cervinus) over de
Maatjes. Op heel wat plaatsen werden overvliegende of pleisterende
Grote Gele Kwikstaarten (Motacilla cinerea) opgemerkt.
Beflijsters (Tordus torquatus) werden in okt. af en toe waargenomen
in de Kalmthoutse Heide. In oktober waren enkele Bladkoningen
(Phylloscopus inornatus) aanwezig in de regio. Vroeger werd deze
broedvogel uit Azië in het najaar vooral waargenomen aan de kust,
de laatste jaren zijn er ook heel wat waarnemingen in het
binnenland. Paapjes (Saxicola rubetra) trokken geregeld door de
streek. Twee juveniele Grauwe Klauwieren (Lanius collurio), een
resultaat van de broedgevallen in de Matjens, werden daar nog
waargenomen tot 10 september. Vanaf eind september waren weer
enkele Klapeksters (Lanius excubitor) aanwezig in de verschillende
heidegebieden in de streek.
Op het Klein Schietveld en in de Kalmthoutse Heide werden deze
herfst af en toe enkele Kruisbekken (Loxia curvirostra) gemeld.
Appelvinken (Coccothraustes coccothraustes) blijven het goed doen.
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Vooral in oudere bosgebieden en dichte houtkanten is de soort
regelmatig aan te treffen.
De twee Raven (Corvus corax) die dit voorjaar in de Kalmthoutse
Heide werden ontdekt, waren daar ook nu nog geregeld aanwezig.
Ook boven de Horendonkse Bossen werden ze opgemerkt. Het valt
te verwachten dat we in 2021 deze soort als nieuwe broedvogel in de
regio hebben.
Op 27 oktober vlogen er 2 IJsgorzen (Calcarius lapponicus) over de
Maatjes. Hier was op 25 oktober ook een Sneeuwgors
(Plectrophenax nivalis) present. Geelgors (Emberiza citrinella) was
een vrij regelmatige doortrekker. Op 8 nov. pleisterde ook een ex. in
de Kalmthoutse Heide. Een Ortolaan (Emberiza hortulana) was op 3
sept. aanwezig in de Kalmthoutse Heide en nog een ex. vloog een
dag eerder over uitkijktoren De Klot in de Maatjes.
Tot zover dit overzicht. Alle waarnemingen zijn terug te vinden op
www.noorderkempen.waarnemingen.be.
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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Ode aan het leven
vertel me waarom ik zo vaak
de bossen bezoek
en er boven alles de bomen bemin
vertel me waarom ik
de beuken bewonder
de eiken koester
en de elzen begroet
maar vertel me vooral
waarom ik het zwart van de raven aanbid
als geen ander
en de kleren van de merels begeer
die vreemd doch vrolijk
hun eenzaamheid bezingen
hier in dit verlaten landschap van vogels en bomen
waarin ze alles
zelfs met open ogen
nog anders durven dromen
heb ik het leven lief
als geen ander
Lucrèce Van Hecke

In het rijkgevulde archief van “De Korhaan”, vond ik dit mooie gedicht,
aangebracht door Lutgard Lieckens-De Pillecijn, om dit nummer te eindigen.
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