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

Covid-19 blijft ons leven bepalen, of we dat nu aanvaarden of niet.
We moeten nog steeds rekening houden met het virus en nu meer
dan ooit met de zeer besmettelijke Britse variant.
Virussen zijn, net als alle andere wezens, in ontwikkeling en passen
zich voortdurend aan nieuwe omstandigheden aan. Virussen
weliswaar sneller dan andere organismen. Wij moeten ons gedrag
ook aanpassen en velen hebben het daar moeilijk mee, getuige de
toenemende weerstand tegen de door de overheid uitgevaardigde
maatregelen. Sommigen ondervinden weinig of geen problemen;
anderen echter wel en spreken van ‘verloren tijd’.
Zo ver zou ik niet durven gaan. Deze periode heeft ook zijn positieve
kanten. We maken meer tijd vrij voor onze naasten, we spenderen
misschien meer tijd in de ons omringende natuur of we maken al
eens een langere fiets- of wandeltocht in de regio omdat reizen naar
het buitenland nog steeds wordt afgeraden.
Iedereen hoopt op het soelaas dat de vaccins zullen brengen; zodat
ieder van ons het dagelijks leven terug kan opnemen. Als vereniging
hopen we eveneens terug te kunnen starten met onze activiteiten.
Want … we missen jullie! We missen het contact met andere
natuurliefhebbers. We missen de activiteiten die we met onze leden
kunnen ondernemen.
In de hoop alles vanaf april een beetje soepeler wordt, werden alvast
een aantal activiteiten gepland. We hopen dat ze kunnen doorgaan,
maar voor alle zekerheid volg je de actuatiteit op de voet én neem je
contact op met de gids. Hij/zij is op de hoogte van de beslissingen die
Natuurpunt op Vlaams niveau heeft genomen.
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In deze “De Korhaan” maken we, naast de traditionele rubrieken,
plaats voor een uitgebreid artikel over een nieuw verschenen boek
dat de ‘Stadsflora’ heel nauwgezet in de kijker zet. Echt een aanrader
voor wie in planten geïnteresseerd is. Het artikel in Oriolus over de
broedgevallen van de Oehoe in onze regio, inspireerde me om deze
imposante vogel aan onze lezers voor te stellen.
Zo ligt er weer een rijk gevuld ledenblad voor je. Een tijdschrift
waarin we ook al eens enkele medewerkers willen bedanken.
En dat is deze keer weer het geval.
André Reynaerts en Guido Van Geenhoven waren jaren actief bij het
verdelen van “De Korhaan”. Ze hebben aangegeven hiermee te willen
stoppen. Hun rondes zijn in goede handen.
André en Guido … een dikke dankjewel voor de jarenlange inzet.
Ook Cel Van Hooydonk en Frans Van Dyck, twee doorwinterde
‘Maatjes-gidsen’ stoppen, na een lange staat van dienst, met hun
jaarlijkse gidsbeurten.
Cel en Frans … een welverdiende merci voor de vele gidsbeurten.
En zo kom ik alweer aan het einde van mijn voorwoordje.
Hopelijk zien we elkaar op één of andere activiteit of komen we
elkaar ergens onderweg tegen tijdens een wandel- of fietstocht.
Houd je verrekijker en/of camera in aanslag. Observeer je omgeving,
maak mooie foto’s van planten of dieren, voer je correcte
waarnemingen nauwgezet in op www.waarnemingen.be en geniet
volop van onze natuur … en … houd het veilig.
Joris Pinseel
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18 april 2021

8u00

Natuurwandeling

Einde
±13u00

Kalmthoutse Heide
“Vennenwandeling”
Parking Zuid, Verbindingsstraat,
Kalmthout

Een boeiende ontdekkingstocht doorheen het mooiste deel van de
Kalmthoutse Heide brengt ons langs bossen, vennen, stuifduinen,
droge en vochtige heidegebieden. Een aanrader!
Deze wandeling gaat niet door omwille van verstrengde
Coronamaatregelen
Gids: Joris Pinseel
- joris.pinseel@fulladsl.be of 03/667 57 97

2 mei 2021

6u30

Natuurwandeling

Einde
±8u30

Kalmthoutse Heide
“Ochtendgeluiden”

NEC "De Vroente", Putsesteenweg, 129
Kalmthout

-

‘s Morgensvroeg struinen door de Kalmthoutse Heide is genieten van
rust, de zang van de vogels en de opkomende zon. Zo vroeg in de
ochtend zijn een aantal vogels al actief. Een aanrader!
Meebrengen: aangepast schoeisel en kledij, verrekijker.
Voor 30 april contact opnemen met de gids!
Gids: Jos Jacobs
- jos-jacobs@scarlet.be of 03/667 42 29
De Korhaan nr. 2 / april 2021

Pagina 3

14 mei 2021

19u00

Natuurwandeling

Einde
±22u00

De Maatjes
“Moeraslandschapstocht”

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
Kalmthout-Nieuwmoer

-

Een mooie wandeling, met aandacht voor plant, dier en landschap.
Een boeiende tocht doorheen een interessant gebied.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij, laarzen zijn noodzakelijk
Voor 10 mei contact opnemen met de gids
Gids: Joris Pinseel
- joris.pinseel@fulladsl.be of 03/667 57 97

24 mei 2021

13u00

Natuurwandeling

Einde
17u30

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

Aan het eind van de winter 2017-2018 was er vanuit het Stappersven,
via De Nol 350.000 m³ water naar de Groote Meer gepompt. Heel
veel water, maar er kon nog meer bij.
Helaas volgde een zeer droge zomer en een dito winter 2018-2019.
Slechts 35.000 m³ viel de Groote Meer ten deel. Ruim onvoldoende
om het meer te vullen.
Tijdens deze wandeling gaan we zien wat de voorbije winters
gebracht hebben.
Flora en fauna hebben belang bij de
natuurontwikkeling. We zullen zien wat er van terecht komt.
Let op … nieuwe vertrekplaats!
Op de nieuwe vertrekplaats is ruim voldoende parkeergelegenheid
en we vermijden daarmee de moeilijk berijdbare zandwegen.
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Als we van hieruit vertrekken hebben we eveneens een mooie
gelegenheid om ook de Kleine Meer uitdrukkelijker in de wandeling
op te nemen. En mogelijk ook het Ranonkelven.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en laarzen (zeker na
regenweer). Muggenmelk kan nuttig zijn.
Voor 20 mei contact opnemen met de gids!
Deelname: €5 t.v.v. van 3de Wereldproject van de Familie Cogels.
Op voorhand inschrijven is verplicht! Slechts 30 deelnemers!
Gids: Fred Severin
- fred.severin@gmail.com of 0031/27 54 17 11

11 juni 2021

21u00

Natuurwandeling

Einde
23u30

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

Na zonsondergang worden de nachtdieren actief in het reservaat.
Nachtzwaluw, rugstreeppad en andere nachtbrakers nemen de plaats
in van dagactieve soorten. Geheimzinnige geluiden vullen de
avondlucht. Nieuwsgierig? Kom dan zeker deelnemen.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en laarzen bij
regenweer. Muggenmelk kan nuttig zijn.
Voor 5 juni contact opnemen met de gids!
Gids: Steven De Saeger
- GSM 0486/42 46 56
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Zoogdierenweekend 2021
met Natuurpunt Noorderkempen
“Op zoek naar burlende edelherten en bevers”
Datum: vrijdagavond 24 september t.e.m. zondagavond 26
september 2021
Locatie: Vakantiewoning ‘Le brâme du cerf’, Chabrehez (Chabrehé)
1D, 6661 Les Tailles, Houffalize (zie http://www.lebrameducerf.be/)
Als de coronabeperkingen het ons toelaten gaan we eind september,
midden de hertenbronst, naar de Ourthevallei met zijn mooie bossen
en rivieren en het hoogveengebied Plateaux des Tailles. De insteek
dit jaar zijn de zoogdieren, zoals bevers, burlende edelherten, reeën,
dassen, vossen, everzwijnen en als we geluk hebben wilde kat. Dat
betekent dat we in de ochtend- en avondschemering actief gaan
zoeken naar zoogdieren. Overdag gaan we de bossen in de
Ourthevallei en de hoogveenplateaus van Plateaux des Tailles
bezoeken, elk met hun specifieke fauna en flora. We leren de
diversiteit aan habitats kennen, zoals bossen, zon beschenen
bospaden, kronkelende en snelstromende rivieren, moerasgebiedjes
en hoogveen. Overdag maken we kans op zwarte ooievaar, rode
wouw, notenkraker, waterspreeuw, …
Deze combinatie maakt dat we weer een heel gevarieerd
natuurstudieweekendje kunnen aanbieden.
Voor de beverexcursie laten we ons begeleiden door de
professionele natuurgids Jorn Van Den Bogaert, oprichter van
‘Natuurgidsardennen’, en slapen we ook in zijn vakantiewoning.
De gids, die in de streek woont, kent de streek goed, en is
gespecialiseerd in zoogdieren en vogels. Het weekend is geschikt
voor zowel de beginner, als de gevorderde natuurkenner, maar ook
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voor mensen die gewoon willen genieten van wandelingen en
biotopen, en de streek wil leren kennen.
Niet te missen dus ! Snel inschrijven is de boodschap want er kunnen
maximaal 10 deelnemers genieten van dit weekendje.
Praktisch: afspraak op vrijdagavond 24 september 2021 vanaf 17u00
aan de vakantiewoning te Chabrehez, vertrek op zondag 26
september om 17u. Er wordt een mail gestuurd om de mogelijkheid
te geven om te carpoolen.
Deelnameprijs: richtprijs* €150 per persoon voor leden (2
overnachtingen in een chalet met gedeelde badkamers (bedlinnen of
slaapzak zelf te voorzien), 2x ontbijt, 2x lunch, 2x diner en
versnaperingen en drank tussendoor). Voor die prijs wordt er wel
gevraagd om mee te helpen in de keuken.
Voor het transport naar en van de Ardennen, evenals het transport
ter plaatse, dien je zelf te zorgen.
* finale prijs wordt berekend naargelang aantal deelnemers en kan
nog zakken. We gaan wel uit van een maximum bedrag van €150.
Info & inschrijvingen:
Igor Vandamme, 0492/080113, igor.vandamme@skynet.be
We vragen deze keer geen voorschot omdat we nu nog niet weten of
het weekendje door de coronabeperkingen kan doorgaan.
Een
mailtje is voldoende voor je inschrijving.
Meer praktische informatie wordt gegeven bij inschrijving.
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Gedragsaanpassingen
Verleden jaar rond deze tijd bedacht ik wat een mooi jaartal 2020
was. Nooit had ik verwacht dat de wereld totaal op zijn kop zou
staan. Alles is veranderd.
Het besef dat de uitbraak van het virus in Wuhan een ernstige
situatie was, kwam bij mij al heel vroeg. De eerste maanden van de
pandemie en die allereerste lockdown in maart, zorgde ik ervoor dat
mijn moeder hier kon komen logeren en schermde ik haar en mezelf
zorgvuldig af van elk mogelijk gevaar. Ik besefte dat we allebei
behoorden tot de risicogroep, zij met haar 85 lentes, en ik met mijn
trio aan chronische aandoeningen waarvan de MS me toch wel het
meest in de gevarenzone bracht. Mijn immuunsysteem handelt vaak
als een dolgedraaide flipperkast, dus ik houd dat virus zo ver mogelijk
van me vandaan. Mama bleef hier tot mei, en toen moest ik ze laten
gaan. Ook zij had recht op haar eigen leven en de projecten die ze
nog wilde waarmaken. Ik was bang voor dat totaal alleen-zijn en
alhoewel de zomer enige versoepeling bracht, hield ik me toch al die
maanden aan mijn eigen, streng opgesteld protocol.
Mijn sociale contacten zijn voornamelijk virtueel en de telefoon werd
mijn levenslijn. Ik dobber van gesprek naar gesprek. Ik bof ook met
de groene ruimte rondom me, ik denk dat alle mensen dit jaar wel
zullen ontdekt hebben hoe heilzaam de natuur kan werken. Er werd
wat afgewandeld in 2020! Spijtig genoeg hakte dat er bij mij ook
vreselijk in. Wandelen werd dit jaar voltooid verleden tijd en dat te
moeten aanvaarden is heus niet zo vanzelfsprekend. Ik worstelde er
maanden mee. Verbitterd las ik de vele berichtjes op Facebook over
de kilometers die verslonden werden en met lede ogen zag ik
natuurfoto’s passeren van de mooie heide hier niet eens zo ver
vandaan. Ik wandelde in mijn eigen stukje bos en trachtte tevreden
te zijn met mijn kleine paradijs.
De Korhaan nr. 2 / april 2021

Pagina 9

En toen, toen opende zich dat kleine magische venstertje dat er altijd
is in de hoogste nood. De elektrische driewielfiets die in het voorjaar
geleverd werd, wordt me steeds meer vertrouwd. Mijn hondje Oliver
vindt het geweldig mee te fietsen. Achteraan in zijn mandje met
wapperende manen in de wind geniet hij van onze uitjes. Ik ontdekte
dat ik ook kan ‘wandelen’ met de fiets, naast voetgangers, op een
langzaam tempo én op veilige afstand. Ook Oliver leerde naast de
fiets mee te wandelen, zodat hij afwisselend kan meerijden of
snuffelend naast me loopt. De driewielfiets opent vele, nieuwe
deuren en geeft me terug het vrije gevoel van te mogen ontdekken in
die mooie wijde wereld buiten mijn eigen terrein.
De fiets zorgt ook voor de nodige fysieke afstand die ik steeds streng
handhaaf tussen mezelf en andere mensen. De beperkingen hierrond
draag ik in feite met gemak. Ik besefte van in het begin van deze
pandemie dat dit even wat discipline zou vragen, maar dat we op een
bepaald moment verlost zouden worden van alle maatregelen. Het is
een kwestie van tijd. Dat velen hierrond zoveel problemen maken
verrast me en maakt dat ik me dit jaar ook veel meer bewust ben
geworden van mijn eigen flexibiliteit. Dertig jaar lang al, leef ik dag in
dag uit, met bepaalde beperkingen en elke dag pas ik me aan en
tracht ik te genieten van wat wél kan. Dat heeft me gekneed, dat
heeft me getekend, en dat maakt dat ik nu verbaasd kijk naar de
zeurende verwendheid die heerst bij sommigen in onze
maatschappij. De beperkingen van nu zijn immers niet voor eeuwig.
De eindmeet is in zicht, de vaccins zijn in volle ontwikkeling, en
wellicht kunnen we gaan aftellen naar vrijere, heerlijke tijden. De
eerstvolgende maanden zullen hierin cruciaal zijn.
Het menselijk gedrag is dominant bepalend in onze leefwereld, we
eisen veel van de natuur en vinden het bijzaak dat zovele wezens zich
moeten aanpassen. Dit keer wordt er heel wat van ons gevraagd. Het
is een kwestie van ons sociaal gedrag te wijzigen om te overleven, om
de zwaksten onder ons te beschermen. Dit keerpunt in ons leven zal
ons hopelijk doen beseffen hoe kwetsbaar we zijn in het grotere
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geheel en hoe vindingrijkheid in het creatief omgaan met je
beperkingen werelden kan heropenen.
Houd vol, uiteindelijk komt alles goed.
Carine Schelkens

“De Korhaan” digitaal
“De Korhaan” wordt viermaal per jaar verstuurd naar meer dan 860
gezinnen. Om onze druk- en verzendingskosten te beperken, 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 toegestuurd.
Op die manier blijven er meer middelen over 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/
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Belevenissen - Vogelshow 9 januari
Tegenwoordig geniet ik dikwijls van een vogelshow.
De mini-exemplaren laten zich maar af en toe zien, want het eten bij
de buren zal van een betere kwaliteit zijn. Een eenzaat komt wel
regelmatig. Hij/zij zet zich op de rand van het voederhokje en bekijkt
de omgeving alsof hij/zij de keizer(in) van het vogelrijk is. Van ver zie
ik hoe hij/zij de rode borst vooruit steekt.
De grotere exemplaren verkiezen mijn echt grasveld omdat ze hier
lekker vlees in de grond vinden. Bij de buren moeten ze het met nepgras doen. Het voer dat ik strooi lusten ze ook wel.
Mr. Merel “woont” zowat in mijn tuin, eet en pikt de hele dag en
neemt zijn dagelijks bad in de drinkenbak. Als ik hem zo bezig zie krijg
ik rillingen over mijn rug. Hij lijkt wel een kleine zwarte ijsbeer. Hij
laat zich niet verdringen door andere bezoekers, waaronder de
duiven. Die ‘schrijden met opgeheven hoofd” statig rond of de
wereld van hen is en doen hun best aan het strooivoer. Zelfs de grote
zwarte indringers kunnen hen niet afschrikken. Meestal komen die
per twee, maar ze roepen soms om hulp en dan strijkt er ineens een
heel leger neer. Als ik dat zie, vind ik het nodig om hen te verjagen,
want dat is geen eerlijke strijd meer.
De schattigste van al zijn natuurlijk de tortels. Ze komen altijd met z’n
tweetjes, zitten dan gezellig dicht bij elkaar, in het voederkotje
smullen van het lekkers.
Zo, dat was eens een ander verhaal, maar voor mij ook een belevenis.
Door mijn grote ramen en deuren kijk ik uit op deze prachtige
natuurfilms. Ik moet mij er niet voor verplaatsen, heb leuke afleiding
en voor mij is het een heerlijke ontspanning.
Lea Aerts
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Wildertse Duintjes: The Missing Link
Het ontstaan van de Wildertse Duintjes is hetzelfde verhaal als dat van de
Kalmthoutse Heide en het Grenspark in het algemeen; alleen spijtig dat dit
mooie gebiedje er nog niet bij hoort. Het heeft een oppervlakte van 41ha en
het meest zuidelijk deel, dat we de Achterste Duintjes noemen is ongeveer
14ha.

In de jaren ‘60 was dit domein eigendom van Baron Van Dyck, die er
een villa op bouwde. Toen hij stierf in 1974 werd het eigendom van
‘Bos en groen’ en de gemeente Essen.
Bij de hoofdingang van het domein staat een infopaneel met
algemene info en een plan van het gebied. Daar zijn verschillende
landschapselementen in terug te vinden: kleiput, retentiebekken,
twee heideveldjes en diverse boompartijen en er zijn natuurlijk ook
de duintjes zelf.
De kleiput is ontstaan door kleigravingen voor de vroegere
steenbakkerij van Wildert; later uitgediept voor de bouw van het
viaduct van Wildert. De ontstane poel werd door de baron gebruikt
als visvijver. Thans is het een amfibieënpoel en vrij van vis. Enkele
jaren geleden heeft men wel eens elektrisch moeten afvissen omdat
er door particulieren vissen waren in terecht gekomen. We vinden er
nu tal van amfibieën, watervogels en in het gedeelte dat begroeid is
door wilg en riet komen rietzangers en meerdere vogelsoorten voor.
Het water trekt ook libellen, waterjuffers en andere insecten aan.
Dieper zitten verschillende salamandersoorten en kikkers.
Het grootste heideveldje is ontstaan na de brand van 1976 en is
ongeveer 6ha groot. Voorheen stond er Corsicaanse den en is nu
grotendeels heidegebied met hier en daar nog opschietende
boompjes zoals berken en dennen. Er staan ook twee
De Korhaan nr. 2 / april 2021

Pagina 13

jeneverbesstruiken in, waarvan één ter nagedachtenis van ene 100jarige Petronella Lambrechts die op 12 oktober 1898 werd geboren.
Recent werd het grootste deel van de heide geplagd zodat nieuwe
jonge heide kan opschieten in concurrentie met het pijpenstrootje.
Het andere heideveldje ligt ten oosten van de villa en werd op 18
oktober 2009 door Pasar en Natuurpunt ingehuldigd als mooiste
plekje van Essen.
Het retentiebekken heeft een lange geschiedenis: rond 1850 was op
die plaats een ven, het Bergenven, 9ha groot, maar door zandverstuiving en drooglegging veranderde het in een schaapsweide
totdat rond 2000 het idee werd opgevat het ven terug uit te graven
als bufferbekken voor wateroverlast van de omringende
weekendzone. Er werd dan een bekken uitgegraven van 60 op 100 m;
het zand werd gerecupereerd om het Bosleerpad op te hogen en een
afschermwal aan te brengen. Langs de zuidzijde kan overtollig water
aflopen naar het moerasgebiedje. De vegetatie rondom is zich nog
volop aan het ontwikkelen; in 2010 werd een deel riet van de kleiput
machinaal en ook door NP-medewerkers met de hand uitgegraven
en verplaatst naar de westzijde van het Bergenven.
Het bos is zeer gevarieerd en omvat partijen, meestal gemengd, bos,
maar ook zones waar beuk, eik, berk of naaldbomen overheersen.
Van deze laatste soort komen o.a. Grove den, Corsicaanse den,
Douglasden en Fijnspar, zelfs enkele zeedennen en naaldverliezende
lorken voor. Voor de ondergroei is er hulst, spork, lijsterbes en spijtig
genoeg exoten als Amerikaanse vogelkers (ook bospest genoemd) en
rododendron. Bij de loofbomen is de Amerikaanse vogelkers en
Amerikaanse eik de meest voorkomende exoot.
Recent zijn er door ANB heel wat kappingen gedaan zodat ook meer
open ruimte ontstaat; hierbij worden de exoten zoveel mogelijk
verwijderd.
Bos betekent ook fauna: tal van zoogdieren (bosmuis, bunzing,
hermelijn, haas, eekhoorn, vos, ree, …), vogels (mezen, tjiftjaf, merel,
vink, roodborstje, gaai, spechten, ekster, roofvogels als buizerd en
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sperwer, teveel om op te noemen), tal van insecten, waaronder twee
kolonies rode bosmieren, een beschermde soort en dus van het
publiek afgeschermd.
De villa heeft tot eind 2013 dienst gedaan als boswachterswoning en
bosmuseum, maar werd toen gesloten omdat het geen kerntaak voor
ANB was. Hiermee ging een zeer interessant infocentrum verloren
voor de bezoeker, wandelaar en schoolgroepen. De tentoongestelde
nestkastjes aan de zijkant hangen er nu verweesd bij. Even was het
gebouw in gebruik door een privéschool. Momenteel staat het
gebouw leeg.
Vlakbij is een lange overdekte tafel met vaste banken aanwezig waar
groepen of families hun picknick kunnen nuttigen.
Maar het gebied heeft ook nog een educatieve waarde: het
“Bosleerpad”. Een dertigtal infopanelen op dit 3 km lange leerpad
vertellen bijna een compleet verhaal over het leven van en in het
bos, van fauna en flora. Zeker een aanrader voor jong en oud!
En er is ook aan recreatie gedacht: de fietsknooppunten ’lopen’ vlak
naast het gebied, de wandelknooppunten ‘fietsen’ er doorheen. Een
2.7 km lang joggingpad vertrekt aan de auto- en fietsparking, waar je
ook een fitnessparcours kan afleggen op een tiental vaste toestellen.
En voor de schattenzoekers is er een leuke geo-cache. In de Achterste
Duintjes is er een speelzone en kan naar hartenlust met de
mountainbike getrapt worden. Sinds augustus 2014 is in de ZO-hoek
een omheinde losloopzone voor honden ingericht met een drietal
poortjes en de gepaste vuilbakken voor de ‘restafval’.
Hoe klein dit natuurgebied ook is, het heeft bijna alles in zich om de
milieubewuste bezoeker te verleiden en de recreatieve bezoeker tot
rust te brengen na inspanning. Het is als het ware de ontbrekende
schakel tussen de toegangspoort De Tasberg en vormt zo een
corridor naar het Grenspark Kalmthoutse Heide.
Ivo Matthys
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Natuurramp
Het gebeurt niet vaak dat Spanje in het nieuws komt omwille van een
sneeuwstorm. Maar storm Filomena heeft in januari 2021 lelijk huis
gehouden in Spanje, met veel sneeuw. In januari werd het land
geteisterd met overvloedige sneeuwval en vriestemperaturen.
Op het nieuws krijg je meestal melding van menselijk leed, maar er
zijn ook slachtoffers onder de dieren te betreuren. Dat komt jammer
genoeg zelden of nooit aan bod.
In Tarragona hebben veel Rotszwaluwen de koude niet overleefd.
Getuige de foto’s, genomen op 10 januari 2021.

Wim De Bock
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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 plantensoorten in Essen
vastgesteld. Elk jaar werden een aantal km² (IFBL-rooster) 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 hadden 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 de lente o.a. Paardenbloem, Kruipende en Scherpe
boterbloem, Speenkruid, Brem, … maar de laatste decennia merken
we echter een toename van “nieuwe” soorten, vaak ‘exoten’ of
‘ontsnapte tuinplanten’ oftewel ‘tuinvlieders’.
In deze bijdrage stellen we één van die ‘tuinvlieders’ voor die tijdens
het voorjaar bloeiend kan worden gevonden.
In volgende nummers komen andere soorten aan bod.
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Bonte gele dovenetel
Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum
(Smejkal) Stace
Synoniem:

Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. argentatum
(Smejkal) J.Duvign.
Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. galeobdolon var.
florentinum Hort.
Lamiastrum galeobdolon var. 'Florentinum'
Galeobdolon argentatum Smejkal

Beschrijving:
Bonte gele dovenetel is een groenblijvende kruidachtige plant met
lange liggend-opstijgend kruipende stengels en groeit in grote
groepen. Heeft lange bebladerde uitlopers die 1 tot 2 m per jaar
afleggen. De opgerichte zijstengels dragen kruisgewijs tegenoverstaande bladeren die bontgekleurd zijn. In de bladoksel van de
bovenste bladeren staan in de lente kransen van tweelippige gele
bloemen. De kelk blijft na het afvallen van de kroon rondom de
vierdelige (waarschijnlijk steriele) splitvrucht zitten.
Kan een hoogte bereiken van 20 tot 60 cm.
Bladeren:
De bladeren zijn wintergroen. De onderste zijn lang gesteeld en
rondachtig tot langwerpig. Ze hebben een afgeknotte of iets
hartvormige voet, een bladtop met stompe tand en dubbel gekarteld.
De bovenste bladeren hebben geen of een kortere steel. Ze zijn
eirond tot langwerpig, spits en met een gekarteld-gezaagde rand.
Bladschijf groen met vele, vrij grote witte of zilverige en vaak
onderling aansluitende vlekken.
Bloemen:
Bloeiwijze met 2-6 schijnkransen van 3-10 tweeslachtig (= met zowel
mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen) bloemen. De gele, 1½2½ cm grote bloemen vormen samen schijnkransen. De onderlip
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heeft rode vlekken. De kroonbuis is iets gekromd met van binnen een
schuine haarring.
Vruchten:
Een splitvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar) of
steriel. Tweezaadlobbig (= kiemend met twee kiemblaadjes).

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

Bloeitijd:

Bloeit van eind maart tot juni met de hoofdbloei in
april.

Groeiplaats: Verwildert makkelijk uit tuinafval, gedumpt in de buurt
van woningen, in wegbermen, slootkanten, langs
bosranden en op ruderale plekken. Groeit meestal op
half beschaduwde tot beschaduwde plaatsen op matig
droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig
voedselrijke, vaak wat zuurdere grond.
Weetjes:
- De Bonte gele dovenetel is een ondersoort van Gele
dovenetel Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek
- De Nederlandse naam Dovenetel verwijst naar de bladeren
van de plant. De bladeren lijken op die van de brandnetel,
met dat verschil dat ze geen brandharen hebben, ze zijn
‘doof’.
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Als populaire en gemakkelijk verwilderende tuinplant is deze
soort op grote schaal in natuurlijke gebieden beland waar ze
van oorsprong niet voorkwam.
Bonte gele dovenetel kan in halfopen en beschaduwde
habitats snel grote oppervlaktes bedekken en andere soorten
wegconcurreren. Meestal vestigt de soort zich vanuit tuinen
palend aan bos, bosjes, holle wegen en houtkanten.
Groenafval dat in het bos wordt gegooid vormt eveneens een
belangrijke vorm van introductie. Er is momenteel geen
bewijs bekend van verspreiding door zaadvorming. De
verspreiding gebeurt dus vegetatief (door stengeluitlopers) en
blijft daardoor vrij lokaal beperkt, maar niet onbelangrijk.

Gelijkende soorten
Gele dovenetel Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek is
de wilde soort die in Vlaanderen vooral op vochtige tot natte
voedselrijke leem- en kleibodems wordt gevonden.
Gele dovenetel is een variabele soort en komt in verschillende
ondersoorten voor. In onderstaande tabel staan de onderscheidende
kenmerken aangeduid. Niet elke auteur erkent deze indeling.
Ondersoort
Indeginiteit

subsp.
argentatum

subsp.
flavidum

tuinplant
groen met
zilver
geel

tuinplant ?

aanwezig

afwezig

subsp.
montanum

subsp.
galeobdolon
inheems

groen
Bladkleur
Bovenlip
bleekgeel
geel
Bovenste
breed eirond
lancetvormig en toegespitst
breed eirond
stengelbladen
Bladrand tanden
stomp
spits
stomp
Beharing
verspreid
alleen op hoeken
kaal of behaard
verspreid behaard
onderaan stengel
behaard
behaard
Aantal bloemen
3-10 bloemen 10-16 bloemen
6-20 bloemen
3-8 bloemen
Kelk in vruchttijd
> 12 mm
?
< 12 mm
> 12 mm
?
< 8 mm breed
< 8 mm breed
Bovenlip
breed
Lengte
20-26 mm
14-17 mm
8-23 mm
17-21 mm
bloemkroon
Uitlopers
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https://planten.floraeuropa.eu

In vegetatieve toestand kan
je Bonte gele dovenetel
verwarren met Gevlekte
dovenetel
Lamium
maculatum L. door de ±
gevlekte bladeren, vaak met
een witte middenstreep. In
bloei is het onderscheid erg
duidelijk. Gevlekte dovenetel heeft een paarsrode bloemkroon.
Gevlekte dovenetel is in onze regio eveneens een tuinvlieder en kan
in dezelfde biotoop als de Bonte gele dovenetel gevonden worden.
Plaats in het plantenrijk
De ondersoort Bonte gele dovenetel Lamiastrum galeobdolon subsp.
argentatum (Smejkal) Stace behoort tot de Lamiales [orde] en maakt
deel uit van Lamiaceae [familie] / Lipbloemenfamilie, het genus
Lamiastrum en de soort Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. &
Polatschek.
Areaal in Europa
De kern van het areaal van de soort Gele dovenetel Lamiastrum
galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek is Midden-Europa. In grote
delen van dat areaal komen twee ondersoorten samen voor:
- Grote gele dovenetel Lamiastrum galeobdolon subsp. montanum
(Pers.) Ehrend. & Polatschek
- Kleine gele dovenetel Lamiastrum galeobdolon subsp. galeobdolon
De soort komt op de Britse Eilanden vooral voor in Engeland en
Wales. Noordelijk reikt het areaal tot in Zuid-Zweden. Oostelijk loopt
het verspreidingsgebied aaneengesloten door tot in het westen van
Europees Rusland. In Zuid-Europa komt de soort overal voor, met
uitzondering van het grootste deel van het Iberisch Schiereiland en
van Griekenland.
De Korhaan nr. 2 / april 2021

Pagina 21

Bonte gele dovenetel daarentegen is van oorsprong afkomstig uit
Midden-Europa. De verspreiding is nog onvoldoende bekend.
Verspreiding in Nederland
Vanaf 1873 is Bonte gele
dovenetel er in cultuur. Deze
ondersoort neemt sinds 1970
explosief toe in Nederland. Ze
wordt in 1970 voor de eerste
keer gemeld in de buurt van
Ede. In “Atlas van de
Nederlandse Flora – deel 2”
wordt de plant besproken,
vergezeld van een kaart met de
verspreiding tot eind 1981.
Op www.verspreidingsatlas.nl
kan je de huidige verspreiding
terugvinden.
© Atlas van de Nederlandse Flora – deel 2

In “Atlas van de Noordbrabantse Flora” worden de ondersoorten
subsp. montanum en subsp. galeobdolon vermeld, maar subsp.
argenatum niet.
Verspreiding in België
Met uitzondering van de Ardennen, waar de soort vrij zeldzaam is, is
Gele dovenetel in Wallonië algemeen.
In Wallonië is de ondersoort Bonte gele dovenetel ingeburgerd.
In “Atlas van de Belgische en Luxemburgse Flora” wordt Bonte gele
dovenetel voor België niet vermeld.
Verspreiding in Vlaanderen (Atlas Flora 2006)
In Vlaanderen is Gele dovenetel globaal algemeen. In vergelijking met
de vorige karteerperiode, is de soort sterk vooruitgegaan. Doordat de
ondersoorten niet consequent apart werden gekarteerd, krijgt men
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meer dan waarschijnlijk een enigszins vertekend beeld. In de
Leemstreek en in de Voerstreek is subsp. montanum zeker de
courante ondersoort, die er bovendien goed standhoudt. In de Zanden Zandleemstreek daarentegen is subsp. argentatum het meest
verspreid en bovendien in volle expansie. In die regio is subsp.
montanum te vinden in oude bosgebieden, parken en landgoederen,
en in beekvalleien met verspreide bosjes en lijnvormige
landschapselementen.
Op onderstaande kaart werden alle vindplaatsen van alle
ondersoorten opgenomen, ook de Bonte gele dovenetel.

© https://www.ecopedia.be/planten/gele-dovenetel

© Bert Verbruggen
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Verspreiding in Essen
In Essen (en Kalmthout) wordt enkel Bonte gele dovenetel
vastgesteld. De soort werd voor de 1ste keer opgemerkt in 1990 in de
buurt van het Karrenmuseum/Hemelrijk. Sindsdien steeds op meer
plekken, hoofdzakelijk in houtkanten, bosranden en wegranden in
bossen. Al die vindplaatsen zijn gelinkt aan verwildering - ontsnapt of
weggeworpen tuinafval - uit (naburige) tuinen.
Bonte gele dovenetel is een duidelijk voorbeeld van een tuinvlieder.

© Joris Pinseel

*Elk gekleurd vakje staat voor de vondst van Bonte gele dovenetel 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.
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Etymologie
Lamiastrum

= afgeleid van het Griekse woord lamos dat “muil” of
“keelgat” betekent en verwijst naar de muilvormige
bloemkroon.
galeobdolon = afgeleid van de Griekse woorden gale
(wezel/bunzing) en bdolos (stank) en verwijst naar de
onaangename geur van gekwetst/gekneusd blad
of
= afgeleid van het Latijnse galea (helm)
argentatum = “zilverachtig” en verwijst naar de zilverachtige
onderkant van de bladeren.
Geraadpleegde websites:
-

https://waarnemingen.be
https://www.ecopedia.be/planten/bonte-gele-dovenetel
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb
https://www.floravannederland.nl/planten/gele_dovenetel
https://www.nederlandsesoorten.nl
https://wilde-planten.nl
http://www.soortenbank.nl
https://www.verspreidingsatlas.nl/1898

Geraadpleegde werken:
-

-

-

Cools, J.M.A, 1989, Atlas van de Noordbrabantse Flora, KNNV,
Utrecht.
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.
Mennema, J., Quené-Boterenbrood, A.J., & Plate, C.L., 1985, Atlas
van de Nederlandse Flora 2 – zeldzame en vrij zeldzame planten.
Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht.
Van Landuyt, W., Hoste, I, Vanhecke, L., Van den Bremt, P.,
Vercruysse, W. & De Beer, D. 2006. Atlas van de Flora van
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Vlaanderen en het Brussels Gewest. Instituut voor natuur en
bosonderzoek, Nationale Plantentuin van België & Flower.
Van den Bremt, P. 2006 Lamium galeodolon (L.) L. Gele dovenetel.
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. 518.
van Rompaey, E. & Delvosalle, L., 1979. Atlas van de Belgische en
Luxemburgse Flora – Ptetidofyten en Spermatofyten, Nationale
Plantentuin van België, Meise.
Verloove, F., 2002, Ingeburgerde plantensoorten in Vlaanderen.
Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, nr. 20, Brussel
Vermeulen, H., 2020, Natuur.flora, Natuurpunt CVN.
Weeda, E.J., Westra, R., Westra Ch., Westra, T. 1988. Nederlandse
oecologische Flora – wilde planten en hun relaties 3, IVN i.s.m. de
VARA en de VEWIN.

Joris Pinseel

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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‘Stadsflora van de Lage Landen’
Ton Denters biedt je een florissante kijk
op Nederlandse en Vlaamse steden
Samenvatting van een indrukwekkend standaardwerk
… en tevens naslagwerk, voorjaar 2020 uitgekomen.
Het telt 820 op locatie gemaakte foto’s en 60 figuren. Ton Denters beschrijft
en fotografeert de planten niet alleen, maar neemt je via stadswandelingen
(met routekaarten) ook mee naar 26 Nederlandse en Vlaamse steden. Zodat
je de flora ook zelf ‘in het veld’ kunt beleven.
Het boek is hoogwaardig genaaid, telt 488 pagina’s, meet 15 bij 23 cm en
kost € 24,75 (ledenprijs). Te verkrijgen in Natuur.winkel.

Voorwoord
‘Onze steden zijn enclaves van
biodiversiteit omgeven door een
cultuurlandschap dat veel monotoner
is. Vergeleken met het buitengebied
zijn steden tegenwoordig natuurbolwerken. Sommige wedijveren in
hun soortenrijkdom met natuurgebieden. De stad als natuurterrein
voelt voor velen vreemd en dat de
biodiversiteit er zo hoog is, wordt als
onwerkelijk ervaren.’
‘Biologen / botanici negeerden lange
tijd de stad. Waardevolle natuur, dat
was iets van buitengebieden. Eind
vorige eeuw kwam er nieuw inzicht. De stadsflora bleek bij nader
inzien bijzonder. Het ‘urbaan district’ kreeg zijn doop, werd als nieuw
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floradistrict op de kaart gezet. De stadsnatuur kreeg daarmee haar
eigen gezicht: de stad als volwaardig biogeografisch ecosysteem.’
Ook in de urbane gebieden van Essen en Kalmthout worden tal van
soorten gevonden die in de categorie ‘stadsflora’ kunnen worden
geplaatst. Tussen de straatstenen, op muurtjes, aan gevelvoeten of in
boomspiegels groeien vaak heel leuke soorten.
Inleiding
Stadsplanten komen spontaan op en gaan hun eigen gang, wat een
onverwachte en boeiende rijkdom oplevert: de biodiversiteit is er
hoog. De stad telt veel speciale om niet te zeggen unieke soorten.
Sommige zijn er al decennia thuis. Tweederde van onze natuurlijke
flora, zo’n 1700 soorten, huist in steden. Er is een mix van oude,
getrouwe en nieuw inburgerende soorten. Daarbovenop zijn er
talloze tijdelijke verschijningen. De stad is de plaats waar zo ongeveer
alles kan opduiken. Die rijkdom met elke keer weer andere soorten,
direct onder onze ogen, is fascinerend. Echt speciaal zijn de 360
uitgesproken soorten met een hoge urbane binding. Zij zijn
onderscheidend, de smaakmakers, met hun eigen verhaal.
Nederland en Vlaanderen zijn historisch met elkaar verbonden,
kennen hetzelfde taalgebied en kennen een vergelijkbare stadsflora
die samenhangt met het verleden, de periode dat onze steden
uitgroeiden tot machtige bolwerken. De floristische rijkdom hebben
we te danken aan ommuringen, (kruiden)tuinen, verwildering daaruit
en (handels)nijverheid. Daar voegt zich recent een nieuw aspect aan
toe: onze stadsgewesten ontpoppen zich als het mediterrane
noorden. Met het opwarmende klimaat zijn ze een voorportaal van
het Zuiden geworden.
De natuur als regisseur
De stad wordt gezien als mensenwerk. Alles lijkt gepland, maar er is
een andere werkelijkheid. De stad is ook het domein van een flora
die spontaan haar eigen gang gaat. Als we een plek even uit handen
geven, neemt de natuur het over. Als natuurhabitat verschilt de stad
van het buitengebied door een overmaat aan verhardingen.
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Stenigheid bepaalt er in hoge mate de natuur. Een niet onbelangrijk
deel van het leven in de stad is van oorsprong rotsbewoner. Varens
als Muurvaren en Steenbreekvaren zijn daar een mooi voorbeeld van.
Een gebouw is een object als een rots, met dezelfde stenige aard en
een gelijksoortig grillig reliëf met gaten en spleten.
© Joris Pinseel – Steenbreekvaren –
Nieuwstraat - Essen A4.57.41 –
8 januari 2020

De stadsflora dringt overal
door, van straatputten tot
groendaken. Er zijn veel
mobiele soorten bij, die snel
een nieuw milieu kunnen
innemen. Botanisch erfgoed
zijn historische stadskruiden en medicinale planten. Naast
monumentale planten zijn er buitenstedelingen, die binnen de
stedelijke ruimte een toevluchtsoord vinden, zoals orchideeën.
Stadsflora blijft leken en kenners verrassen.
Een dynamische flora
Soorten verhuizen, grenzen worden verlegd. De verschuivingen
houden verband met ingrijpende, mondiale ontwikkelingen, zoals
klimaatontwikkeling, groei van wereldwijde handel en intensiever
reisverkeer. De dynamiek van onze flora is fascinerend én een bron
van zorg. Er is een paradox: onze flora wordt verrijkt terwijl
tegelijkertijd een mondiale nivellering optreedt. Kenmerkende lokale
soorten verliezen terrein. Tekenend is de situatie in wereldsteden: de
biodiversiteit neemt er toe, maar de onderlinge verscheidenheid
neemt af, met alom meer en meer dezelfde soorten. Toch is er al een
lange traditie van nieuwkomers. Het verschijnen van soorten is van
alle tijden, onze flora is van nature veranderlijk. In de periode tot
1500 breidde onze flora zich uit met ±130 zogenaamde ‘archeofyten’.
Via menselijke activiteiten kwamen ze binnen. Allereerst waren dat
de ‘ruderalen’, verstoringsplanten die ‘van nature’ ontbraken, zoals
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bijvoet (al vóór de Bronstijd), grote klaproos, korenbloem en
bolderik. Al vóór het begin van de jaartelling kwamen ze mee met
graangewassen uit Klein-Azië. Later volgde de import van artsenijgewassen, kruiden en siergewassen, die tot onze natuurlijke flora
gingen behoren. Na de ontdekking van de Nieuwe Wereld (1492) en
daarmee de opkomst van de wereldhandel, werden alle werelddelen
leverancier. Soorten die na 1500 ingeburgerd raakten, heten
‘neofyten’. De geschiedenis ervan is nauwkeurig gedocumenteerd,
zoals de komst van Canadese fijnstraal. Ze worden ook wel ‘exoot’
genoemd, terwijl neofyt de meer passende en minder normatieve
benaming is. Tot ver in de 20ste eeuw liftte het gros van de
nieuwkomers onbedoeld met handelswaar mee. Tegenwoordig
verloopt de aanvoer via meer persoonlijke kanalen. We reizen meer
dan ooit tevoren en nemen daarbij vanuit onze reisbestemmingen
zaden als onbedoelde souvenirs mee naar huis, via autobanden,
bagage en kampeermateriaal bijvoorbeeld. Een mooi voorbeeld
hiervan is Kransmuur. Afkomstig uit het mediterraan gebied liftte
deze soort mee naar onze streken. In Essen werd de soort in 2020
alvast aangetroffen naast de wielen van een caravan.
Daarnaast maken nieuwelingen meer dan ooit hun entree vanuit
tuinen. Na aanplant ontpoppen ze zich als ‘tuinvlieders’. Daar zitten
zowel voorbijgangers als blijvers onder. Door klimaatsverandering
weet een toenemend aantal zich zonder directe hulp van de mens te
handhaven. Zij die blijven en inburgeren worden deel van de
inheemse flora. Dat geldt niet voor de vele vluchtige soorten die kort
opbloeien en zich niet permanent vestigen. Soorten waarvan de
inburgering gaande is, heten ‘wachtkamersoorten’.
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© Joris Pinseel – Kransmuur – Kammenstraat - Essen A4.57.41 – 21 juni 2020

Een mondiale flora
De nieuwkomers, uit alle windstreken, hebben veel gemeen. Ze
komen vooral uit werelddelen met een overeenkomstig klimaatprofiel. Ze zijn afkomstig uit gematigde tot warme, vochtige,
maritieme klimaten, die verwant zijn aan het onze. Vergelijkbare
gematigde klimaatregio’s komen voor op zeeniveau in: West- en
Centraal-Europa; het Middellandse Zeegebied; Oost-Azië, inclusief
Japan; de Westkust en het Zuidoosten van de VS; delen van zuidelijk
Zuid-Amerika; delen van Zuidelijk Afrika; de oostkust van Australië
plus Nieuw-Zeeland. Het meest in het oog springen soorten van
mediterrane afkomst. Veel ervan zijn ook in opmars in zuidelijk
Groot-Brittannië en Noordwest-Frankrijk.
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Het tempo
Het komen en gaan van soorten is niet nieuw, het tempo waarin het
plaatsvindt wel. Zij die inburgeren volgen elkaar steeds sneller op,
vooral de laatste decennia. De ontdekking van een voor ons land
onbekende plant was tot voor kort nog opmerkelijk nieuws, nu
nauwelijks meer. Aanwinsten volgen elkaar steeds sneller op. Met in
de periode 1500-1985 één nieuwkomer op de 3 jaar; 1985-2005: 2-5
per jaar; 2005-2020: 7 per jaar. Nieuwkomers vestigen zich het meest
in het stedelijk gebied (55%), de duinen (17%) en het rivierengebied
(17%). Niet toevallig zijn het floradistricten met veel ruderale, open,
vaak stenige, snel opwarmende biotopen met bijhorende storingsgemeenschappen. In ongestoorde, meer natuurlijke vegetaties climaxgemeenschappen als bossen - dringen ze moeizamer door.
Invasief?
Slechts 5% behoort tot de zogenaamde ‘invasieve exoten’, zeg maar
notoire probleemgevallen. Maar liefst 95% is min of meer
inschikkend en zorgt nauwelijks voor problemen. Sommige urbane
milieus worden inmiddels door nieuwelingen gedomineerd, er zijn
daarbij geheel nieuwe plantengemeenschappen ontstaan. Met name
door verwildering maken planten hun entree. De omvangrijke handel
in planten draagt daar in hoge mate aan bij. Vanuit het hele aanbod
gaat het om een beperkt aandeel verwilderingen, in absolute zin om
een aanzienlijk aantal. Sinds 2005 hebben 150 soorten de stap naar
inburgering gezet, het gros daarvan is ‘tuinvlieder’. Er zitten ook
sierheesters en bomen bij.
Land- en tuinbouwgewassen dragen slechts in geringe mate bij.
Wegen van inburgering
Plantensoorten verspreiden zich op verschillende manieren met
eigen technieken en strategieën. Sommige hebben van nature een
hoog dispersievermogen, andere zijn minder mobiel. Het
veranderende klimaat kan de verhuizing bespoedigen. Soorten die al
langer werden aangevoerd en nooit wilden aarden, doen dat nu
(overtuigend) wel. De alsemambrosia, sinds jaar en dag een
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wachtkamersoort, is recent blijvend doorgedrongen tot onze flora.
Het gros verspreidt zich niet gestaag, maar sprongsgewijs: of direct
vanuit Amerika of via het mediterraan gebied. De verplaatsing van
soorten gaat ook letterlijk over wegen, namelijk het autowegen- en
spoornet. Zo vonden we in de periode 1984-2014 op het voormalige
Rangeerstation van Essen niet minder dan 372 soorten! Wat er
momenteel nog groeit, na de uitbouw van ‘Robotland’ aldaar, zal de
periode na 2020 duidelijk moeten maken.
Botanische warmtegolf
Vooral het aandeel ‘thermofielen’ groeit. Bij een verdere
temperatuurstijging van 3°C zou ons floragebied op termijn geschikt
zijn voor 1.000 soorten uit warmere klimaatgebieden, terwijl het voor
ruim 500 eigen soorten te warm zou worden. Mediterrane
voorlopers die al marginaal in onze steden voorkwamen, schuiven nu
stevig op, vergezeld van een nieuwe lichting. Onder de nieuwkomers
zitten vooral pioniers en ruigtekruiden, die houden van verstoorde en
met voedingsstoffen verrijkte plaatsen. Daar zijn er veel van in onze
steden. Er ligt voor hen een terrein braak, terwijl onze eigen soorten
het daar laat afweten. 80% van de nieuwkomers is te typeren als
‘warmtesoort’: voor hun ontwikkeling en zaadvorming is relatief veel
warmte nodig. En vorstgevoelige soorten kunnen bij stevige kou in de
stad nog net overleven.
Flora als graadmeter
Planten tonen aan hoe ons klimaat verandert. De flora is daarvoor
een prima graadmeter. Voor iedere soort in Europa is het
‘temperatuuroptimum’ bepaald. Dat is hoog voor soorten met een
overwegend zuidelijke verspreiding, bijvoorbeeld 16°C, en veel lager
voor noordelijke. Voor elk gebied, zo ook ons laagland, levert de som
van alle voorkomende soorten het temperatuurgetal op, dat de mate
van opwarming toont. Een belangrijke groep opkomende
thermofielen zijn C4-planten, waaronder veel grassen. Ze leggen
effectiever kooldioxide vast, zijn resistenter tegen herbiciden en
kunnen met minder water toe dan onze inheemse C3 planten. C4
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planten hebben temperaturen nodig die overdag boven de 12°C
uitkomen.
Nieuwe plantengemeenschappen
De stedelijke flora heeft een ander aanzien gekregen, wat zich ook uit
in de hervorming van plantengemeenschappen. Zo wordt het
straatbeeld steeds vaker bepaald door stijf straatliefdegras en glad
vingergras. Dat van steegjes en hofjes - beschaduwde, vochtige,
stenige plekken - door slaapkamergeluk, schijnpapaver en gele
helmbloem. Dat van periodiek natte plaveisels door bleekgele
droogbloem en moerasdroogbloem. Dat van zonnige, warme
muurkanten door stokroos en kruipklokje. En dat van uit de loop
liggende randen door gehoornde klaverzuring en grassen als
kruipertje. Naast historische bouwwerken en grachtmuren komt
muurflora ook steeds meer op jonge muurtypen voor, zoals
tuinmuren. Vanuit het enorme assortiment aan sierplanten, maakt
een deel de gang naar de straat. Ze raken daar thuis, handhaven zich
en breiden zich zelfstandig uit. Door de import van olijfbomen en
waaierpalmen, die steeds meer het straatbeeld bepalen, is een
nieuwe toevoer van planten ontstaan uit Spanje en Italië. Want de
bomen gaan met een flinke wortelkluit in een ruime kuip op
transport. Daarmee wordt een stukje mediterraan biotoop
verplaatst, compleet met zuidelijke onkruiden, hun zaden en
worteldelen.
Typische stadsplanten …
…. kunnen tegen een stootje. Want de stad, versteend en met hoge
temperaturen en periodes van grote droogte vertoont
overeenkomsten met een steppe. Ze zijn stresstolerant, terwijl
inheemse planten het er laten afweten. Ze zijn indifferent voor
uiteenlopende milieufactoren. De stad is het domein van
tredplanten, ruderale en pioniergemeenschappen, met een hoog
aandeel éénjarigen. Vaak zijn het generalisten met een hoge
reproductie, grote mobiliteit en korte levenscyclus. Dit zijn
eigenschappen van kosmopolieten. In de top 20 van de meest
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voorkomende soorten van binnensteden staan 15 kosmopolieten,
waaronder Herderstasje, Klein kruiskruid en Schijfkamille.

© Joris Pinseel – Muurfijnstraal –
Stationsstraat - Essen A4.57.41 – 12 juli 2016

© Joris Pinseel – Welriekende ganzenvoet – Beliestraat – Essen A4.57.41 – 15 juli 2020

Stadsklimaat
Steden hebben een eigen klimaat, ze vormen warmte-eilanden in het
landschap. Warmte wordt er geleverd door verkeer, industrie en
vooral de steenmassa. Die absorbeert zonne-energie, slaat deze op
en geeft die tot in de nachtelijke uren weer prijs. De grote
hoeveelheid stof in de atmosfeer isoleert nog eens en houdt warmte
langer vast. Bij hoge en dichte bebouwing kan warmte moeilijker
weg. Hittestress laat zich vooral ’s nachts voelen. Het
temperatuurverschil met het buitenstedelijke gebied kan tijdens
heldere nachten oplopen tot 6°C. Stedelijke bebouwing heeft ook
invloed op wind en neerslag. De hoeveelheid regen is er gemiddeld
hoger, met name in de zomer, wat niet leidt tot een hogere
vochtigheid. Die is er juist minder door de snelle afvoer van water als
gevolg van het verharde oppervlak. Groen zorgt, met meer schaduw
en verdamping, voor verkoeling. Met 1% meer groenbedekking
neemt de temperatuur met 0,06 °C af.
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Voortdurende dynamiek, verrassende rust
De stad lijkt plantonvriendelijk, er is van alles in beweging en het
gebruik van de ruimte is intensief. Toch zijn er soorten die daar
nauwelijks onder lijden en zelfs opleven. Daarnaast heeft de stad een
rustiger kant met meer groen dan menigeen weet. Denk aan
braakliggende bouw- en industrieterreinen. Deze ‘ruige stad’ ligt
meestal aan de rand van de stad; ook de spoorwegterreinen rekent
men ertoe. De ‘groene stad’ is meestal krap bemeten. Straatbomen,
stadsplantsoenen en geveltuinen houden het straatbeeld levendig.
Veel groen in stadscentra is aan het oog onttrokken met oude
stadstuinen, historische begraafplaatsen en hofjes. Voormalige
stadswallen zijn vaak tot florarijke wandelparken omgevormd.
Flora als bondgenoot
Steden hebben groen nodig. Stadsflora is een factor van belang.
Meer groen levert veel op: biodiversiteit, leefbaarheid en gezondheid
(want klimaatbestendig). De belangstelling voor stadsnatuur en -flora
neemt toe: natuurinclusief ontwikkelen en bouwen is een opkomend
fenomeen. Het is een nieuw aspect in de stadsontwikkeling. Meer
hitte en regen vragen om groene daken en gevels en minder
verhardingen. De nieuwe tijd vraagt een eigentijdse aanpak, waarbij
de stadseigen natuur een metgezel en bondgenoot wordt. Het vereist
een bundeling van kennis: ecologen en groenspecialisten enerzijds en
planners en ontwerpers anderzijds moeten elkaar zien te verstaan.
Bedreiging en wat ertegen te doen
Voor veel soorten vormt de stad een laatste toevluchtsoord. De
floristische rijkdom is er te danken aan de mozaïekstructuur:
rotsformaties in vele vormen, verweven met groen van velerlei aard.
De verscheidenheid aan microklimaten en bijhorende milieus is
bevorderlijk. Met verschillen in zonbeschenen of juist beschaduwd,
vochtigheid, bodemtype, gebruik en beheer ontwikkelt iedere plek
haar eigenheid. In vergelijking met het buitenstadse gebied zijn de
stedelijke gronden gemiddeld genomen voedselarm, wat garant staat
voor een kleurige flora. Het terugdringen van bestrijdingsmiddelen, in
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sommige steden al gestaakt, draagt ook bij. In steden die nog altijd
onkruidvrij worden gehouden, keren veel soorten onvermoeibaar
terug, maar leggen kwetsbare het loodje. Maar gelukkig wordt
onkruid bij gemeentes steeds minder als een probleem en steeds
meer als een kans gezien. Met de muurflora gaat het minder: de
oppervlakte aan geschikt muurbiotoop neemt af. Oude gracht- en
kademuren worden vaak vervangen door een nieuw type kering met
een betonnen achterwand. Met name de vochtminnende
muurplanten kunnen en willen hier nauwelijks wortelen. Een altijd op
de loer liggend gevaar is stadsverdichting. Vooral het niet-verharde,
groene deel, de ruige achteraf terreintjes, avontuurlijke
ontdekoorden en natuurspeelplekken staan onder druk. Het inpassen
van nieuw, ruig stadsgroen is een mooie ontwerpopgave voor de
compacte stad. Het lot van de wilde stadsflora ligt in handen van
beheerders en bewoners. Gelukkig lopen er in steeds meer steden
aansprekende nieuwe groene initiatieven, waarbij stadsflora de
ruimte krijgt. Een logische keuze, want de natuurlijke flora biedt zich
zelf aan, is gratis. Als planoloog doe je er beter aan om met dit proces
mee te bewegen. We kúnnen op den duur alleen maar vergroenen,
of je het nu leuk vindt of niet. De opgave is te kijken hoe je stedelijk
groen kunt inzetten voor de mens en tegen hittestress (door vocht
vast te houden). Maar het is vooral zo leuk om ermee te spelen!
Leerzaam is daarbij om goed om je heen te kijken: hoe pakken ze het
aan in andere steden in binnen- en buitenland?
‘Stadsflora’ in de Noorderkempen
Sinds 1984, de start van de systematische inventarisatie van flora in
de Noorderkempen, werden veel soorten binnen het urbane gebied
aangetroffen. Naast inheemse soorten, zoals Bleekgele droogbloem,
Herderstasje, Straatgras, Herderstasje, Schijfkamille, Liggende
vetmuur, … die zich thuis voelen tussen straatstenen en aan gevelvoeten in het bebouwd gebied, werden ook exoten aangetroffen.
Muurleeuwenbek en Witte winterpostelein (1984) als eerste. Later
gevolgd door Amerikaanse kruidkers (1985), Doornappel (1989),
Bezemkruiskruid
(1990),
Gehoornde
klaverzuring
(1991),
De Korhaan nr. 2 / april 2021

Pagina 37

Vlinderstruik (1994), Welriekende ganzenvoet (1995), Klein liefdegras
(1996), Alsemambrosia (2002), Stijf straatliefdegras (2004),
Kruipende wisselbloem (2011), Hoge fijnstraal (2014), Muurfijnstraal
(2016) en Kransmuur (2020).
Ongetwijfeld volgen nog nieuwe soorten.
© Joris Pinseel – Kruipende wisselbloem
– Moerkantsebaan - Essen A4.57.34 –
23 augustus 2011.

Nawoord
‘Leuk dat wilde planten en de
natuur in haar geheel het zo
goed doen in de stad, maar zijn
het wel de soorten waarop we
zitten te wachten?’, hoor je veel ecologen en natuurbeschermers
zeggen. Als antwoord daarop laat de schrijver van deze flora, als een
echte chroniqueur van zijn tijd, liever de feiten voor zich spreken. Hij
kijkt naar wat er aan de hand is en ziet hoe krachtig de natuur kan
reageren. Je houdt al die nieuwe stadsplanten niet tegen, het past bij
deze tijd. En terwijl het landelijk gebied een drama is, gaat de
biodiversiteit in de stad nog altijd vooruit: daar kun je je als
natuurliefhebber toch alleen maar over verheugen?
Thijs Caspers
Brabants Landschap, nr. 208 – winter 2020/2021

Joris Pinseel
Foto’s en tekst aangevuld met de situatie in de Noorderkempen
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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

De Korhaan nr. 2 / april 2021

Pagina 39

De Sneeuwspringer Boreus hyemalis
In de winter kom je weinig volwassen insecten tegen. De meeste sterven in
het najaar en de eieren, larven of poppen overwinteren op beschutte
plekken. De sneeuwspringer is een uitzondering. Deze groene springertjes
met eendensnavel vind je uitsluitend in de winter. Ze hebben antivries in hun
lichaam waardoor ze ook in de kou vrolijk rondspringen.

De Sneeuwspringer of Sneeuwvlo Boreus hyemalis is circa vier
millimeter groot. Hij is metallic groen van kleur en de kop is naar
voren verlengd tot een soort eendensnavel. Vanwege de korte
vleugels kunnen ze niet vliegen. Bij het mannetje zie je twee smalle,
gekromde stekels, bij het vrouwtje twee kleine schubjes. Het
vrouwtje is makkelijk te herkennen aan de lange legboor.

© Steven De Saeger – Sneeuwspringer (copula)– 16 december 2020
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De Sneeuwspringer leeft vooral in heide- en stuifzandgebieden, maar
wordt ook wel in de aansluitende bossen gevonden. Je vindt ze
vooral op mospakketten, grenzend aan zand. Ze lijken een voorkeur
te hebben voor haarmossen, wat waarschijnlijk ook hun voornaamste
voedselbron is.
De Sneeuwspringer is verspreid over de binnenlandse zandgronden
van de Kempen aangetroffen, maar wordt ook in de Oostkantons
gezien.
De aantal waarnemingen van deze soort zijn heel schaars,
waarschijnlijk omdat weinige mensen naar de soort zoeken, maar
aangezien mostapijten op zandgrond veel voorkomen, verwachten
we dat de Sneeuwspringer op meer plaatsen te vinden moet zijn.
Met het herstel van stuifzand en heide, hoopten we dat deze
kenmerkende soort zijn weg zou vinden naar het gebied. Dat bewees
het beheerteam van het Stappersven tijdens een ‘coronaproof’
terreinbezoek half december. Na een paar minuten zoeken op een
geschikte plaats in de Nolse Duinen werden verschillende
exemplaren ontdekt.
Als je een Sneeuwspringer voor het eerst ziet, is niet meteen duidelijk
tot welke groep deze behoort. Aan de vorm van de kop kun je zien
dat het een schorpioenvlieg is. Naast de Sneeuwspringer komen er in
deze kleine insectenorde alleen vijf ‘echte’ Schorpioenvliegen voor.
Die zijn een stuk groter (circa één centimeter), kunnen vliegen en
komen voor in de zomer. Recent DNA onderzoek toonde aan dat de
bijnaam ‘Sneeuwvlo’ zo gek nog niet is. De ‘echte vlooien’ zouden
immers vanuit de Sneeuwvlo zijn geëvolueerd.
Gelukkig zorgt deze winterse variant niet voor lastige jeuk.
Bron : www.naturetoday.com
Tekst aangepast door Igor Vandamme en Christoffel Bonte
december 2020
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De opkomst van Oehoe Bubo bubo
De Oehoe heeft de voorbije vijf jaren in Vlaanderen een zeer sterk toename
gekend. Het artikel in Oriolus geeft een overzicht van de evolutie in de
verschillende Vlaamse provincies en komt voor 2020 op een schatting van
40 – 45 territoria en broedgevallen voor Vlaanderen waar dit in 2015 nog
maar 10 was. Daarna wordt meer in detail de evolutie in de rand rond
Antwerpen besproken, waarbij Oehoe de voorbije twee jaren sterk in aantal
is toegenomen met verschillende geslaagde broedgevallen. In de rand rond
Antwerpen heeft de soort duidelijk de overstap gemaakt naar het gebruik
van boomnesten met occasioneel een grondnest. De belangrijkste
randvoorwaarden voor vestiging lijken vooral rust en voldoende voedsel.
Het grootste deel van het voedsel op basis van plukplaatsen blijkt te bestaan
uit Houtduif, rat en Egel wat redelijk goed overeenkomt met onderzoek in
Nederland en Duitsland.

Tot zo ver de korte
samenvatting van het artikel
van Bram Vogels dat in
Oriolus - jg. 86 / 2020-4
verscheen.
In deze bijdrage willen we de
Oehoe Bubo bubo toch even
op een andere wijze aan
onze lezers voorstellen.

© Bram Vogels – 26 mei 2020
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Oehoe Bubo bubo
De Oehoe behoort met zijn imposante verschijning tot de grootste
uilensoorten ter wereld en is ongeveer tweemaal zo groot als de Ransuil.
Mede door zijn opvallende verschijning was de Oehoe altijd een makkelijke
prooi voor jagers. Hij is door de eeuwen heen sterk vervolgd en was
daardoor op veel plaatsen verdwenen. De laatste decennia is de grootste
broedende uil in Europa, uit een diep dal geklommen. Vanuit het oosten
hebben ze eerst Wallonië heroverd en nu broeden ze ook in toenemende
mate in Vlaanderen. Dankzij beschermende maatregelen kunnen we nu
weer genieten van de aanwezigheid van deze schitterende vogel.
De vogel dankt zijn naam aan zijn typische roep.

Beschrijving
Door het grote formaat is de Oehoe niet te verwarren met andere
uilensoorten. Hij heeft een massief lichaam, opvallende, 8 cm lange
oorpluimen en grote oranje tot vuurrode ogen. De zwarte snavel ligt
verzonken in een witte huidplooi.
Vrouwtjes zijn groter (gem. 67 cm) dan de mannetjes (gem. 61 cm).
De vogels hebben een spanwijdte van 138 tot 170 cm. Mannetjes
wegen 1,5 tot 2,8 kilogram, vrouwtjes zijn forser en zwaarder in de
schouders en wegen 1,75 tot 4,2 kilogram. Het verenkleed is van
boven roestbruin met donkere vlekken en bandering, van onder
lichter roestkleurig met donkere lengtestrepen. Op de keelplooi is
vaak een witte vlek te zien.
Hij heeft lange, brede vleugels en zeer krachtige, bevederde poten.
Geluid
Zware, bassende verdragende roep "hoé-oe….". Daarnaast onder
meer blaffende roep.
Broedgedrag
Paarvorming vindt plaats in de herfst. Er zijn al vroege legsels in
februari vastgesteld, maar meestal in maart. Een legsel bevat
gemiddeld 2-3 eieren, soms 4-5. Om de 3-4 dagen wordt een ei
gelegd maar er wordt gebroed vanaf het eerste ei zodat de jongen
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asynchroon uitkomen. Dat wil zeggen dat je grote en kleine jongen in
dezelfde nest kan aantreffen.
De broedduur bedraagt 33-35 dagen.
De jongen zijn na 10 weken vliegvlug met een volledige beheersing
van de jachttechnieken na 3-5 maanden.
Nesten kunnen gevonden worden op richels van bergen, in
steengroeves of (vooral in het laagland) een oud roofvogelnest,
incidenteel op de grond. Geschikte nestplaatsen worden vele jaren
na elkaar gebruikt.

© Bram Vogels

Leefgebied
De Oehoe komt dankzij zijn groot aanpassingsvermogen voor in zeer
uiteenlopende leefgebieden zoals boreaal naaldwoud, mediterraan
gebied met struikgewas, bos- en grassteppen, heuvelland en
middengebergte, bij open meren en zelfs zeekusten. Plaatselijk ook in
menselijke (stedelijke) omgeving. Het leefgebied moet tijdens de
zomer en de winter voldoende voedsel bieden. Ook water voor
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drinken en badderen is belangrijk. Verder moeten er geschikte
nestplaatsen met vrije aanvliegroute voor handen zijn. De vogels die
in onze regio broedden verkiezen boomnesten van dagroofvogels of
ze broeden op de grond.
Status
De Oehoe heeft een groot verspreidingsgebied. De grootte van de
wereldpopulatie wordt geschat op 250.000 tot 2,5 miljoen
individuen. De populatie in Europa is geschat op 25.000 broedparen
waarvan het grootste deel in Rusland en Fennoscandinavië. Europa
vertegenwoordigt ±20% van de wereldpopulatie. Op wereldschaal
gaat de Oehoe in aantal wel achteruit. De Europese populatie zit in
de lift, maar in Azië is sinds de jaren 1970, een duidelijke
achteruitgang merkbaar.
Verspreiding
De soort komt voor in Noord- en Noordoost-Europa (Noorwegen,
Finland, Rusland) en de gordel van wouden in het midden en
noorden van vrijwel geheel Eurazië en verder in het Nabije Oosten.
Daarnaast kenmerkende soort van het Midden-Europese gebergte.
Hij ontbreekt op IJsland en de eilanden van de Middellandse Zee.
In Afrika komen verwanten voor zoals de Afrikaanse Oehoe B.
africanus en de Woestijnoehoe B. ascalaphus.
Verspreiding in België / Vlaanderen
Als ik snuister in mijn boeken, vind ik de volgende gegevens:
-

- In de ‘Atlas van de Belgische broedvogels’ (1988) met
broedvogelgegevens uit de periode 1973-1977 wordt het
volgende vermeld:
“Tot in het begin van de 20ste eeuw broedde de Oehoe in België: de
laatste broedgevallen dateren van 1905 te Poupehan en 1907 in Eupen.
De aanwezigheid van de soort werd nochtans nog vastgesteld tot in
1913 (van Havre, 1928). Nadien zijn er nog enkele onregelmatige
waarnemingen ten oosten van de Maas (Lippens en Wille, 1972). De
soort wist zich nochtans vrij lang te handhaven ten oosten van de
landsgrens, namelijk tot 1968 in het Eifelgebergte (Ledant et al, 1983).
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De verdwijning van de soort in België was vooral te wijten aan de
vervolging waaraan deze prooivogel blootstond. Recent weren
reïntroductiepogingen op grote schaal gedaan in verschillende landen
en vooral in de Duitse Bondsrepubliek. Het lijdt geen twijfel dat
dergelijke uitgezette vogels of hun afstammelingen aan de oorsprong
liggen van de sinds enkele jaren in België waargenomen vogels (o.m. D
van der Elst en R. Potvliege, Aves 20: 30-45, 1983; P. Colette en S.
Lhoest, Aves 20: 199-211, 1983). Sedert 1982 werden opnieuw
broedgevallen gesignaleerd (J. Doucet, J.P. Francotte en R. Rosoux, Aves
19: 212-213, 1982).”

-

In “Vogels in Vlaanderen, voorkomen en verspreiding” (1989)
lees ik op p. 247 het volgende:

Oehoe Bubo bubo TG
“Broedvogel in vrijwel geheel Eurazië, behalve Groot-Brittannië,
Denemarken, Noordoost-Duitsland en Noordwest-Frankrijk. De soort
werd recent succesvol uitgezet in West-Duitsland. Nu schaarse
broedvogel in Wallonië.
 voor 1898
Hasselt (L.)
 midden augustus tot 15.09.1967
Kwaadmechelen (L.)
-

In “Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002” (2004) staat

de Oehoe niet vermeld als broedvogel.
-

In ‘Bijzondere broedvogels in Vlaanderen in de periode 1994-

2005’ (2006) vind ik het volgende op p. 43:
Al enkele jaren breidt de soort heel langzaam haar areaal uit in
Nederlands Limburg en de Gelderse Achterhoek. Voskamp (2004) geeft
hiervan een uitgebreid overzicht (5 broedgevallen en 1 territorium in
2004). In Vlaams Limburg leek een broedgeval in de nabije toekomst
dan ook tot de mogelijkheden te behoren. In 2005 was het eerste
broedgeval voor Vlaanderen een feit. Niet in een groeve, zoals de
meeste gevallen in Nederland en Wallonië, maar in een oude
fabrieksgebouw in Beringen. Het betrof een succesvol broedgeval dat
ontdekt werd doordat 1 van de oudervogels gekwetst werd
binnengebracht in een vogelopvangcentrum.
De Korhaan nr. 2 / april 2021

Pagina 46

-

In “De opkomst van Oehoe in de noordelijke rand rond
Antwerpen” vinden we een overzicht van de evolutie van de
Oehoe in Vlaanderen.
Bram Vogels schetst de
snelle kolonisatie rond
Antwerpen in de bredere
Vlaamse context en
onderzoekt hoe de soort
zich aanpast aan haar
nieuwe leefgebied.
In enkele grafieken en
tabellen kan je duidelijk
de evolutie van het
voorkomen
in
Vlaanderen terugvinden.

Verspreiding in de Noorderkempen
In “De Korhaan” van oktober 1997 vond ik volgend verslag van de
eerste gedocumenteerde waarneming in onze streek. Meer dan
waarschijnlijk ging het hier om een ontsnapt exemplaar. Hij/zij was
niet mensenschuw.
De Oehoe van Essen
Zoals je reeds in de vorige Korhaan kon lezen, werd op 7 juni 1997 voor de
1ste keer melding gemaakt van een Oehoe Bubo bubo. De vogel zat, na een
hevig onweer bij de Maria-grot achter de O.L.Vrouwekerk van EssenCentrum. Enige dagen later werd de vogel opgemerkt in de dakgoot van
diezelfde kerk en dat was het begin van een lange reeks waarnemingen
door honderden vogelliefhebbers en geïnteresseerde personen. De vogel
groeide uit tot een echte bezienswaardigheid. Er werden een groot aantal
foto’s of dia’s van gemaakt en vooral ‘s avonds (omstreeks 22.30 u.), toen
hij op de wieken ging, op zoek naar voedsel, stonden vaak tientallen mensen
ademloos te kijken.
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ATV schonk er zelfs aandacht aan en
verschillende kranten brachten het
bericht. Ook het Wielewaal-nummer
van september 1997 schenkt
aandacht aan deze toch zeer
merkwaardige waarneming.
Verschillende Wielewaalleden volgden bijna dagelijks de vogel. Zo
verbleef hij niet alleen in de buurt
van de kerk, maar ook de oude
lindebomen op het Heuvelplein,
tuinen van particulieren en “De
Bijster” (home voor dementen)
werden met zijn bezoek vereerd.
©
Joris
Pinseel
–
Essen-Centrum
(Heuvelplein) – 11 juni 1997

Tenslotte werd de vogel op 26 juni in een kooi gevangen en sindsdien
verblijft hij in het vogelasiel. Voorbereidingen worden getroffen om hem
terug uit te zetten in een meer natuurlijke omgeving in het zuiden van het
land.

Op www.noorderkempen.waarnemingen.be vond ik de onderstaande
gegevens terug.
Jaar
2000 – 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 - 2017
2018
2019

Aantal waarnemingen
Geen waarnemingen
2 waarnemingen
Geen waarnemingen
1 waarneming
16 waarnemingen
Geen waarnemingen
4 waarnemingen
Geen waarnemingen
3 waarnemingen
1 waarneming
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In 2020 is het hek van de dam en zijn er talloze meldingen en zelfs
broedgevallen van deze indrukwekkende soort.
Voedsel
Gevarieerd en ‘opportunistisch’, dat wil zeggen wat plaatselijk in
overvloed voorhanden is. In Vlaanderen gaat het om tal van
zoogdieren (muizen en ratten, hazen en konijnen, egels,
marterachtigen en jonge vossen), vogels (zwarte kraaien, eksters,
roeken, kauwen, gaaien, houtduiven, rotsduiven, alle roofvogels en
uilensoorten), amfibieën, vissen. Vogels worden gewoon van de nest
geplukt. In de uitgestrekte, grote natuurgebieden van Europa leeft de
Oehoe o.a. van muizen, egels, vissen(!), hazen, patrijzen, duiven,
eenden, hagedissen, hamsters, kikkers, (zee-)krabben, regenwormen
en kevers.

© Dirk Scheldeman - Oehoe - braakballen - Nolse Duinen - 26 oktober 2020

Trek
Volwassen Oehoes zijn plaatstrouw en bezetten doorgaans hun hele
leven lang hetzelfde territorium. Jonge vogels zwerven uit zodra ze
zelfstandig voedsel kunnen bemachtigen. Sommige onderzoeken
wijzen op een vestiging op gemiddeld 80 km van de nestplaats.
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Weetjes
- Dankzij zijn veertien halswervels kan hij zijn hoofd meer dan
180 graden draaien.
- In tegenstelling tot andere uilen kan hij ook bij daglicht
uitstekend zien.
- Je kan de ♀♀ herkennen aan hun indrukwekkende grootte.
- De volledige bescherming van roofvogels heeft bijgedragen
tot de spectaculaire uitbreiding van deze vogelsoort.
- Een grondige monitoring van het aantal broedparen en hun
jongen door de ringdienst van het Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen (KBIN) leert ons dat er in
Wallonië nu weer een gezonde populatie van circa 140
Oehoepaartjes huist.
Historische weetjes
In “Vogels, hun levensloop in België, hun wedervaren met de mens”
(1987) van Jan Desmet vinden we een aantal interessante weetjes.
Ik citeer:
“…In 1842 schrijft de Selys dat de Oehoe nestelde in de rotsen langs de
Maas en de Ourthe. Zeer zelden in de bossen van Centraal-België.
Mohimont wist de Oehoe rond 1847 nestelen in de omgeving van Laroche
en in het bos van Chiny. Volgens hem stuurde de Abdij van Orval ieder jaar
enkele Oehoe’s naar het Franse hof. Fallon noemde de Oehoe in 1875 een
weinig abundante standvogel die zich voortplantte op de rotswanden in het
Maasdal bij Namen en Dinant en in de grote bossen van de Ardennen en de
provincie Namen. … De Oehoe was volgens Dubois in 1893 de enige
schadelijke uilensoort van België.
Tot in 1907 broedde de Oehoe nog met een 10-tal paren in België. Het
laatste paartje bevond zich wellicht in 1913 te Laroche. Het laatste nest
werd in 1907 nabij Eupen gevonden. Tot 1910 werd de soort in Eupen
waargenomen. Volgens Coopman werd de laatste Belgische Oehoe
neergeschoten nabij Barvaux-sur-Ourthe op 10 december 1926. … In WestDuitsland werden vanaf 1968 reïntroductiepogingen ondernomen in de
Eifel. In 1983 had men hier reeds een bestand van 36 in volle vrijheid
nestelende paren die 99 jongen grootbrachten. … In 1982 broedde voor het
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eerst weer een paar in de Ardennen. Sindsdien broeden jaarlijks een zeer
klein aantal Oehoepaartjes in de Ardennen.”

In het boek “Nestbouwende vogels uit Europa” van P. Barruel & P.
Geroudet uit 1959, kunnen we het volgende lezen:
“Onder de druk van de
menselijke activiteit trekt deze
indrukwekkende vogel zich
steeds verder terug in de wildste
gebieden,
in
de
laatste
schuilhoeken van de primitieve
natuur: op de steile rotsen die
opschieten in het gebergtewoud of die uitsteken over
eenzame ravijnen, in de
uitgestrekte
beboste
of
moerasachtige gebieden der
noorderlijke
vlakten.
Zijn
jachttochten leiden hem soms
zeer ver van zijn nest. Onder de
grote zoogdieren die hij vangt
komt bij gelegenheid wel eens
een haas of een vos voor,
hoewel zijn voorkeur naar
konijnen, veldmuizen en egels gaat. Ook maakt hij jacht op vogels van
middelmatige grootte, waaronder andere uilensoorten en dagroofvogels,
die hij verrast in hun slaap. Verder vangt hij ook veel kikkers, kruipdieren,
vissen, insecten, kortom alles wat hij op zijn weg ontmoet.
…
Het bestaan van de Oehoe is ernstig bedreigd, zelfs in de landen waar hij
wettelijk beschermd wordt. Zijn voedsel wordt moeilijker om te vinden.
Jagers en nestrovers maken er verbeten jacht op en vooral, het net der
luchtlijnen neemt steeds meer uitbreiding. Zelfs in de verst afgelegen
plaatsen worden elektrische hoogspanningslijnen en zweefbanen aangelegd
– zovele dodelijke strikken voor deze reus onder de nachtvogels, die zich
doodvliegt of verwondt tegen de onzichtbare draden die tijdens zijn
nachtelijke omzwervingen onverwachts voor hem opdoemen.
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Uit een groot deel van zijn oorspronkelijk verspreidingsgebied is de Oehoe
reeds verdwenen, we moeten vrezen dat hij, overal waar de mens de spin
nabootst, weldra nog slechts een herinnering zal zijn. Men zou wensen dat
de jagers deze prachtige nachtroofvogel in leven lieten, maar ze zien een
concurrent in hem, een vijand van het wild, een “schadelijk” dier, zodat het
als een eer geldt hem te verdelgen. De onverzoenlijke houding en de
ijdelheid van de mens, zijn haat tegen alles wat groot is en zich niet door
hem laat onderwerpen, verarmen de natuur en openen de weg naar een
wereld vol afschrikwekkende banaliteit”.

Geraadpleegde werken:
-

-

-

-

-

Barruel P., Geroudet P., 1959. Nestbouwende vogels uit Europa, 2de
deel. Artis, 127 p.
Desmet J., 1987. Vogels, hun levensloop in België, hun wedervaren
met de mens, Brugge, M. Van de Wiele, 207 p.
Devillers P., Roggeman W., Tricot J., Del Marmol P., Kerwijn C.,
Jacob J.-P. & Anselin A., 1988. Atlas van de Belgische broedvogels,
Brussel, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen,
396 p.
Hagemeijer E.J.M., Blair M.J., 1997. The EBCC Atlas of European
Breeding Birds: their distribution and abundance, T & AD Poyser,
London.
Mullarney K., Svensson L., Zetterstrom D. & Grant P.J., 2000. ANWB
Vogelgids van Europa, Tirion Uitgevers BV, Baarn, 400 p.
Vermeersch G., Anselin A., Devos K., Herremans M., Stevens J.,
Gabriëls J. & Van der Krieken B., 2004. Atlas van de Vlaamse
broedvogels 2000-2002. Mededelingen van het Instituut voor
Natuurbehoud 23, Brussel, 496 p.
Vermeersch G., Anselin A. & Devos K., 2006. Bijzondere broedvogels
in Vlaanderen in de periode 1994-2005. Populatietrends en recente
status van zeldzame, kolonievormende en exotische broedvogels in
Vlaanderen. Mededeling INBO.M2006.2 Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek, Brussel, 64 p.
Vlaamse Avifaunacommissie vzw, 1989. Vogels in Vlaanderen:
voorkomen en verspreiding, Bornem. 448 p.

De Korhaan nr. 2 / april 2021

Pagina 52

Geraadpleegde websites:
-

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-overvogels/vogelgids/vogel/Oehoe
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/eurasian-eagle-owlbubo-bubo
https://www.natuurpunt.be/pagina/Oehoe
https://www.natuurpunt.be/nieuws/Oehoe-maakt-comebackvlaanderen-20160606
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oehoe
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publicat
ion/natuur.oriolus_20204_opkomst_van_oehoe_rond_antwerpen.pdf

Joris Pinseel
met dank aan Bram Vogels voor het aanleveren van interessante
weetjes en foto’s.

© Bram Vogels
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Pidpa bekkens: omvormingsbeheer
In 2017 heeft Natuurpunt drie voormalige bezinkingsbekkens in beheer
gekregen van de drinkwatermaatschappij PIDPA. In het verleden werden de
bekkens gebruikt om slib te laten bezinken maar ondertussen is dat niet
meer nodig waarbij de bekkens een natuurfunctie hebben gekregen.
Een aangepast beheer dringt zich op.

Door het jarenlange gebruik hebben het westelijke en centrale
bekken een slibrijke bodem waarbij de vegetatie bestaat uit open
water met verbossend rietland en wilgenstruweel. Het oostelijke
bekken is slibarmer en hier komen bijzondere water- en
moerasplanten voor zoals Waterdrieblad, Vlottende bies en
Veenwortel. In het verleden was dit zelfs een standplaats van het
zeldzame Oeverkruid.
De bekkens liggen in het noordwesten van de Nol wat zoals het
merendeel van de Kalmthoutse Heide een zuur en mineralenarm
gebied is. Voor de diversiteit van het gebied is het waardevol om de
bekkens te behouden omdat ze voedselrijker zijn dan de omgeving en
gevoed worden met neutraal en mineralenrijk water.
De afgelopen decennia zijn de bekkens echter verbost geraakt omdat
ze regelmatig droogvielen. Door kleinschalig beheer is vermeden dat
de bekkens volledig verbostten maar dit is een zeer arbeidsintensief
werk en moeilijk houdbaar vanwege de droge zomers. Om de
waardevolle mix van open water, riet- en zeggemoeras en
wilgenstruweel niet verloren te laten gaan, heeft Natuurpunt van het
Vlaamse Gewest een Investeringssubsidie Natuur gekregen om de
natuurwaarden van de bekkens te herstellen.
In het kader van deze subsidie wordt de verbossing verwijderd met
uitzondering van het wilgenstruweel. Dit is bijzonder vanwege de
leeftijd en het aandeel dood hout. Verder zal het oostelijke bekkens
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ontslibd worden omdat dit het meest kansrijk is voor venvegetaties.
Tot slot wordt er met behulp van in- en uitlaten voor elk bekken een
actief peilbeheer ingesteld. Dit laatste is van belang om verbossing te
vertragen. De afgelopen jaren waren de bekkens afhankelijk van
regenval en sporadische voeding van spoelwater waardoor ze
regelmatig droogvielen en snel verbosten.
Dankzij een goede samenwerking met PIDPA zullen de bekkens
frequenter gevoed worden met spoelwater waarbij een natuurlijke
fluctuatie nagebootst wordt van hoge waterstanden in de winter tot
periodieke droogval in de nazomer. Onder hoge waterstanden
kunnen bomen niet groeien en op deze manier wordt de verbossing
afgeremd. Verder heeft PIPDA er ook voor gezorgd dat elk bekken
afzonderlijk kan gevoed worden zodat we maatwerk kunnen leveren.
De werken moeten ertoe leiden dat het leefgebied van verschillende
soorten hersteld wordt die op de grens van voedselarm/rijk en
mineralen/rijk leven. We denken hierbij aan Heikikker, Gevlekte
witsnuitlibel en Blauwborst. Het rietland is ook geschikt als
broedplaats voor Bruine kiekendief, een soort die na jarenlange
afwezigheid terug willen verwelkomen als broedvogel in het
Grenspark. Verder is het ook nog spannend afwachten wat de
zaadbank voor ons in petto heeft want zaden van venplanten zoals
Oeverkruid kunnen zeer lang overleven en onder de geschikte
omstandigheden tot kieming komen.
Frederik Naedts
n.v.d.r.
Sinds 1984 werden in de Spaarbekkens en onmiddellijke omgeving ±300
plantensoorten waargenomen w.o. Moerasandijvie, Heen, Zittende
zannichelia, Oeverkruid, Grote boterbloem, Waterdrieblad en
Waterranonkel.
Grote karekiet was hier in de jaren ’80 geregeld aanwezig. Net als IJsvogel,
Waterral en zelfs Roerdomp.
Deze spaarbekkens zijn unieke stukjes natuur op de grens van Essen en
Kalmthout.
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Bouw van het
observatieplatform
‘De Kleine Stapper’
Als geïntegreerde proef (eindwerk)
bouwden de leerlingen van het 7de
jaar bijzonder schrijnwerk in het schooljaar 2019-2020 in opdracht
van Natuurpunt Noorderkempen een observatieplatform.
Wegens de coronaproblematiek is de opbouw/montage aan het
Stappersven pas in het begin van dit schooljaar gerealiseerd.
Hierbij enkele foto's van de, toch wel knappe prestatie.

Een dikke proficiat aan de leerlingen van 7BBS en hun begeleidende
leerkrachten Francis Goossens, Wouter Bolckmans, Dirk Van Bruggen
en technisch adviseur Rudi Smout om dit project binnen een strak
tijdschema te realiseren.
Dirk Scheldeman
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Deze winter kunnen we bestempelen als een vrij zachte winter. Januari was
een zachte en natte maand maar in de loop van februari kregen we
gedurende een week wel stevige vriestemperaturen en een pak sneeuw. Op
gebied van vogels was het een vrij kalme winter maar toch werden er wel
enkele bijzondere soorten waargenomen in de regio.

Grote Zilverreigers (Ardea alba) waren bijna dagelijks aanwezig op
verschillende plaatsen in de regio, zelfs bij enkele tuinen werd de
soort opgemerkt. Vanaf half febr. pleisterden of vlogen er af en toe
enkele Ooievaars (Ciconia ciconia) over de regio.
Gedurende deze periode was bijna dagelijks een groep Kleine
Zwanen (Cygnus columbianus bewickii) aanwezig was in de regio. De
vogels overnachtten op het Stappersven en vlogen ‘s morgensvroeg
naar de weilanden bij het Handelaar in Kalmthout om daar te
foerageren. Meestal varieerde het aantal Kleine Zwanen tussen 8 en
25 vogels. Op 17 febr. werd echter een groep van 50 exn. geteld op
deze weilanden. Ook in de Wezelse Heide was in febr. geregeld een
groep tot 25 exn. aanwezig. Toendrarietganzen (Anser serrirostris)
werden geregeld waargenomen in de regio. Op enkele weilanden in
Essen-Hoek en bij de Marijnenvennen werden groepen tot enkele
honderden exn. waargenomen. Op 23 feb. pleisterde er een Kleine
Rietgans (Anser brachyrhynchus) in de Wezelse Heide. Kolgans
(Anser albifrons) konden we bestempelen als een wintergast in
wisselende aantallen. Deze winter zaten er op gegeven ogenblik zelfs
zo’n 5000 exn. in het weilandencomplex van de Maatjes/Wezelse
Heide en mogelijk is dat nog een onderschatting. Bijzonder voor de
regio was een Rotgans (Branta bernicla) die op 20 jan. werd ontdekt
op een weiland langs de Zuimoeren. Op 23 jan. werd deze vogel ook
opgemerkt in de Maatjes. Dit is een bijzondere gast in onze regio.
Enkele Brandganzen (Branta leucopsis) waren deze winter aanwezig
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in de regio. Begin jan. was een groep van een 50-tal aanwezig in de
Steertse Heide. Naast de bovenstaande soorten was ook de Grauwe
gans (Anser anser) in behoorlijke aantallen aanwezig in de regio.
Smient (Anas penopele) werd deze winter in bijzonder lage aantallen
waargenomen. Wintertaling (Anas crecca) werd vooral in de Maatjes
in grote aantallen gezien. Op de vennen van de Kalmthoutse Heide
werd deze soort in kleinere groepjes waargenomen. Pijlstaarten
(Anas acuta) werden deze winter meestal in hele kleine aantallen
gemeld. De soort werd waargenomen bij het moeras van de Riethoek
in de Maatjes, maar vooral bij de Biezenkuilen en het Stappersven in
het Grenspark. Zowel Krakeend (Mareca strepera) als Slobeend
(Spatula clypeata) waren geregeld aanwezig in het Grenspark en De
Maatjes (Riethoek). Tafeleenden (Aythya ferina) waren enkel te
bewonderen op het Stappersven, maar steeds in zeer lage aantallen.
Brilduikers (Bucephala clangula) waren heel de winter aanwezig in
de streek. Enkele exn. werden geregeld geteld op het Stappersven en
de Biezenkuilen. Opmerkelijk waren 3 Nonnetjes (Mergellus albellus)
die op 25 jan. op het Stappersven verbleven. Het ging om 2 ♂♂ en
1♀. Deze kleine zaagbek is zeldzaam in de regio.
Tussen half en eind febr. werd er reeds enkele Rode Wouwen
(Milvus milvus) op doortrek waargenomen. Op 17 dec. vloog een
adulte Zeearend (Haliaeetus albicilla) over de Biezenkuilen in de
Kalmthoutse Heide. Boven de Kambuusduinen vloog nog een juveniel
ex. op 20 febr. Eind febr. werd er al een Bruine Kiekendief (Circus
aeruginosus) waargenomen in de Kalmthoutse Heide. Blauwe
kiekendief (Circus cyaneus) was deze winter weer als wintergast
aanwezig en werd heel geregeld waargenomen in de
Maatjes/Wezelse Heide en de Kalmthoutse Heide. In de omgeving
van de Maatjes/Wezelse Heide overwinterden minstens 3 exn.
Smelleken (Falco columbarius). Slechtvalk (Falco perigrinus)
daarentegen, was bijna een dagelijkse gast in de regio.
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Op 25 jan. vloog een groep van 30 Kraanvogels (Grus grus) over
Wuustwezel. Tussen half en eind febr. vlogen nog enkele groepjes
over de Wezelse Heide en de Kalmthoutse Heide.
Goudplevieren (Pluvialis apricaria) werden vanaf half febr. vrij
geregeld waargenomen tussen Kieviten in de Wezelse Heide. Op 20
feb. werden 42 exn. geteld. Een Bonte Strandloper (Calidris alpina)
was op 25 jan. aanwezig op een overstroomde akker bij de
Marijnenvennen in Kalmthout.
Tijdens de strenge vorstperiode van febr. werd er een Bokje
(Lymnocryptes minimus) waargenomen langs de Kleine Aa in
Kalmthout en ook bij de Berkenbeek in de Wezelse Heide was toen
een ex. aanwezig.

© Wouter Van Wesenbeeck – Bokje – Kleine Aa/Kalmthout – 9 februari 2021

Houtsnippen (Scolopax rusticola) werden soms opgestoten in enkele
bosgebieden. Tijdens de strenge vorstperiode met sneeuw werden
ze veel gezien langs of in de nabije omgeving van de Kleine Aa, een
biotoop waar ze in andere weersomstandigheden niet te zien zijn.
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Er kwamen veel meldingen binnen van roepende Oehoes (Bubo
bubo), deze soort is duidelijk aan een opmars in de regio bezig. Op 25
dec. werd een jagende Velduil (Asio flammeus) waargenomen in de
Maatjes.
IJsvogels (Alcedo atthis) werden weer op een aantal plaatsen
waargenomen, waaronder een aantal tuinvijvers. Middelste Bonte
Specht (Dendrocoptes medius) werd in verschillende grotere
bosgebieden gemeld en doet het goed in de streek.
Waterpieper (Anthus spinoletta) werd de hele winter waargenomen
in kleine groepjes in nattere gebieden. De eerste Tjiftjaf
(Phylloscopus collybita) werd op 14 febr. opgemerkt langs de Kleine
Aa in Kalmthout. Klapekster (Lanius excubitor) was ook deze winter
trouw aan zijn overwinteringsgebieden en was te zien in de
verschillende heidegebieden van de regio. Af en toe werden de 2
Raven (Corvus corax) nog opgemerkt in het Klein Schietveld en de
Kalmthoutse Heide. Benieuwd wat het komend voorjaar zal brengen
voor deze soort in de regio. Opmerkelijk waren de 7 Roeken (Corvax
frugilegus) die tijdens de winterprik in februari werden
waargenomen op Essen-Wildert. Normaal gezien krijgen we deze
soort hier zelden te zien. De laatste waarneming was in 2017.
Gedurende de maand december werden er enkele groepjes Grote
Barmsijs (Acanthis flammea) waargenomen. Ook Kleine Barmsijzen
(Acanthis cabaret) werden maar af en toe gemeld. Soms werden er
enkele Goudvinken (Pyrrhula pyrrhula) waargenomen in de
bosgebieden, maar dit blijft toch eerder een schaarse vogel.
Appelvinken (Coccothraustes coccothraustes) werden net zoals de
afgelopen jaren ook nu weer dagelijks waargenomen in de streek.
Tot zover dit overzicht. Meer waarnemingen kan je terugvinden op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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Scheikunde en donsvoetjes
Dezer dagen is er tijd genoeg om te prakkezeren.
Bij voorbeeld over hoe het komt dat we allen weten dat scheikunde
bestaat terwijl we wellicht nooit
gehoord hebben
over
samenvoegkunde?
Dat komt doordat A voor B komt. Als ge het niet gelooft bekijk dan
vorige zin nog maar eens.
Weliswaar komt A niet altijd voor B. Ik had ook kunnen zeggen
´...doordat B na A komt´. Maar dat doen wij mensen meestal niet.
We volgen daarin het oude spreekwoord dat zegt ´wie eerst komt
eerst maalt´ en zetten waarmee we meest geconfronteerd worden
voorop. Kwestie van in leven blijven zeker. Trouwens moesten ook
scheikundigen scheiden (A) vooraleer te kunnen samenvoegen (B),
zelfs al appreciëren we hen meer als hersamenvoegdeskundigen tot
bruikbare plastic emmertjes.
En nu de donsvoetjes.
Vooreerst zeggen dat met donsvoetjes hier een groep paddenstoelen
bedoeld is. Biologen noemen die het geslacht Tubaria. Volgroeid
hebben ze hoedjes van 2 tot 6 cm. Diameter en stelen van 2 tot 6 cm
lang en een paar mm dik. Nat is hun kleur oranjig tot roestbruin. De
steel is wat lichter van kleur dan de hoed en de brede, tegen die steel
iets aflopende plaatjes, evenzo. Bij droog weer bleken de
paddenstoeltjes op tot houtkleurig lichtbruin. En vooral: ze hebben
dan een witdonzig voetje van worteltjes en vezeltjes (mycelium). Nat
kan dat waterig transparant worden. Groeiplaats is aarde, humus,
plantenresten en houtschilfers, begraven dode takjes, liggend
hout,.... Ge vindt ze zowat overal en doorheen het hele jaar, ´s
winters tijdens en na vorst inbegrepen.
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Wat donsvoetjes met scheikunde te maken hebben?
Wel ge moogt paddenstoeldeskundigen, ook mycologen genoemd,
gerust zien als kampioenen in de scheikunde en de
hersamenvoegkunde. Ze hebben er trouwens de namen voor twee
kampen aan overgehouden. In het modieuze Engels zijn er ´splitters´
en er zijn ´lumpers´.
Zo noemt het Nederlands soortenregister niet minder dan 100
soorten donsvoetjes bij naam. Mijn gids voor zwamamateurs, Hans
Vermeulen, noemt er gelukkig slechts 11. En zelfs dat bezorgt me
koppijn: al meer dan 30 jaar worstel ik elke winter met de vraag ´is
waar ik nu voorsta een Gewoon donsvoetje Tubaria furfuracea of is
het een Winterdonsvoetje Tubaria hiemalis?´ Zelfs onder specialisten
is er verwarring over. Maar specialisten vinden altijd wel een
oplossing. In 2002 publiceerde Jos Volders van de Antwerpse
mycologenvereniging de resultaten van een uitvoerig onderzoek,
leerde ik onlangs. Zijn conclusie was: onderscheid Gewoon en
Winterdonsvoetje niet als soorten maar als ondersooren en meet dat
aan de cheilocystiden. Van nu af aan neem ik me dat ter harte.
En omdat cheilocystiden slechts met behulp van een microscoop, die
ik niet heb, te onderscheiden zijn wordt het leven weer wat
eenvoudiger.
Met een applausje voor de samenvoegkundigen, de lumpers.
Koen Verschoore
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Onkruid?
Onkruid bestaat niet.
(T. A. J. Deddens).

Onkruid is mooi kruid dat op de verkeerde plaats groeit.
(L. Verbeeck).

De filosoof die ooit beweerde “Een goed werk moet nooit opnieuw
gedaan worden”, heeft duidelijk nooit onkruid gewied.
(R. D. Everson).

Onkruiden zijn planten en bloemen waarvoor niet is betaald.
(R. Jager).

Onkruid is een verzinsel van kortzichtige mensen die nooit een
onbespoten wegberm in volle bloei hebben gezien.
(W. Kielich).

Onkruid is een plant die alle overlevingstechnieken beheerst, maar
nooit heeft geleerd hoe ze keurig in een rijtje moet groeien.
(D. Larson).

Onkruid is alleen maar een onbeminde bloem.
(E. Wheeler Wilcox).

Brood van graan dat met onkruid is opgegroeid, is
proefondervindelijk lekkerder dan brood van graan dat op
onkruidvrije akkers is geteeld.
(M.F. Mörzer Bruyns).

Onkruid heeft mijn tuintje een meerwaarde gegeven.
(Veerle).

Veerle
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