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Vrijdag 23 april 2021 … een zwarte dag voor natuur, biodiversiteit,
landschap en natuurbehoud in de Noorderkempen. Meer dan 500ha
natuurgebied binnen het Groot Schietveld gaat in vlammen op. Het
vuur hield vooral huis in de droge en natte heide, die allebei
Europees beschermde habitattypes zijn. Zeldzame adders,
rugstreeppadden, kikkers, vlinders, kevers, vogels en planten zijn het
slachtoffer. Of bepaalde dier- en plantengroepen hier in de toekomst
gaan overleven is nog de vraag.
Eind mei 2011, 10 jaar geleden, stonden ook zeer grote delen van het
Grenspark in vuur en vlam. Toen werd deze brand als "de grootste
ecologische ramp ooit in Vlaanderen” bestempeld. De brand op het
Groot Schietveld is qua oppervlakte vergelijkbaar.
Een nieuwe, grote natuurramp dus.
En dat in een tijd dat biodiversiteit meer en meer onder druk komt te
staan door extreme weeromstandigheden, stikstofdepositie, inname
van ‘open ruimte’ door industrie, woningbouw, geïndustrialiseerde
landbouw en – door Corona – grotere recreatiedruk. Dat er begin
mei een wolf in onze regio opduikt, is niet het bewijs dat het met de
evolutie van fauna en flora goed gaat in onze streek.
Heb je ook gemerkt dat de afgelopen maanden weer enkele agroindustriële megastallen werden opgetrokken? Zowel in Essen,
Kalmthout als Wuustwezel. Het wordt stilaan tijd dat plaatselijke,
Vlaamse, Belgische en Europese overheden hiervoor aandacht
krijgen en actie ondernemen om deze praktijken een halt toe te
roepen. Gelukkig werden begin mei de normen voor de uitstoot van
stikstof in Vlaanderen verstrengd. Vlaams minister van Omgeving
Zuhal Demir heeft daarover nieuwe richtlijnen verspreid. Een tweede
stap in de goede richting na het uitwerken van een plan om droogte
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te voorkomen … de “Blue Deal”, die meer dan 70 concrete acties
bundelt die Vlaanderen klaarmaken voor de droogte van morgen.
Misschien staan er ons - wat het milieu betreft - betere tijden te
wachten. Als de politiek een beetje mee wil, verandert er hopelijk
iets te goede voor ‘natuur, milieu en biodiversiteit’.
Wat het uitwerken van activiteiten betreft, hoop ik dat er ook betere
tijden op komst zijn. Stilaan komt de Coronacrisis onder controle;
meer en meer volwassenen zijn gevaccineerd. Binnenkort volgt de
jongere generatie en dan kunnen we weer denken aan het
organiseren van excursies. Voorlopig is het nog niet zo ver. Op onze
activiteitenlijst zal je enkel een aantal beheerwerken terugvinden die
Coronaproof kunnen doorgaan. Wat uitstappen betreft, wachten we
liever nog even af. Wel staat er voor het najaar een cursus
‘Vogeltrek’ en een lezing gepland. We hopen dat dit met een beperkt
publiek kan doorgaan.
Als je dit leest staat de grote vakantie voor de deur. Een periode
waarin we – laat ons hopen - weer vrijer kunnen bewegen en veilig
op reis kunnen gaan in binnen- of buitenland. Een tijd waarin je kan
genieten op een terrasje na een wandel- of fietstocht door het
landschap van je favoriete vakantiebestemming. Mocht je in ons
eigen land blijven; ook daar zijn er mooie plekken te ontdekken.
Geniet van je vakanite, maar hou het veilig.
We willen je terugzien in het najaar en zeker in 2022; het jaar waarin
onze afdeling haar 70ste verjaardag viert.
Wat we hiervoor uit de kast halen, is nog een goed bewaard geheim.
Joris Pinseel
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3 tot 25 juli 2021

Nationale Vlindertelling
In elke tuin van Vlaanderen

Biodiversiteit
In je eigen tuin kan je
verschillende soorten dagvlinders aantreffen, zeker
wanneer er nectarplanten
aanwezig zijn.
Met een goede fotogids kan
je zeker enkele soorten op
naam brengen.
© Sarah Pinseel – Distelvlinder – 15
augustus 2019

Info: https://www.natuurpunt.be/pagina/de-grote-vlindertelling

Op de beheerdagen nemen het beheerteam en
natuurliefhebbers enkele stukjes van het gebied onder
handen.
3 juli 2021

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Boterbergen
“Beheerwerken - maaien”
Samenkomst op Parking Zuid
Verbindingsstraat - Kalmthout

Vandaag … maaisel afvoeren, plaggen en plagsel afvoeren en
berkenopslag verwijderen
De planning kan bijgestuurd worden afhankelijk van Corona.
Materiaal wordt door ons voorzien.
Zoals de traditie het wil, is er voor de lunch warme soep voorzien.
Info: Luc Jordaens
- luc.jordaens@belgacom.net
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7 augustus 2021

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Boterbergen
“Beheerwerken - maaien”
Samenkomst op Parking Noord
Verbindingsstraat - Kalmthout

Vandaag werken in de Nolse Duinen: stuifzandcel eggen en AVK
verwijderen
De planning kan bijgestuurd worden afhankelijk van Corona.
Materiaal wordt door ons voorzien.
Zoals de traditie het wil, is er voor de lunch warme soep voorzien.
Info: Luc Jordaens
- luc.jordaens@belgacom.net

4 september 2021

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Boterbergen
“Beheerwerken - maaien”
Samenkomst op Parking Noord
Verbindingsstraat - Kalmthout

Vandaag werken in de Nol: plaggen en Rode bosbes vrijzetten
De planning kan bijgestuurd worden afhankelijk van Corona.
Materiaal wordt door ons voorzien.
Zoals de traditie het wil, is er voor de lunch warme soep voorzien.
Info: Luc Jordaens
- luc.jordaens@belgacom.net
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2 oktober 2021

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Boterbergen
“Beheerwerken - maaien”
Samenkomst aan de bank
Wortelpaadje

Verwijderen berkenopslag en maaien heide en opbrengen
heidemaaisel in de Nolse Duinen. Verwijderen van Amerikaanse
vogelkers.
Materiaal wordt door ons voorzien.
Zoals de traditie het wil, is er voor de lunch warme soep voorzien.
Info: Luc Jordaens
- luc.jordaens@belgacom.net

12 oktober 2021

19u30

Lezing

Einde
±22u00

“Weetjes en verhalen over
bomen en struiken”
Bibliotheek Essen
Stationsstraat 23 - Essen

-

Waarom plaatsen we een kerstboom en halen we met
Kerstmis hulst binnen?
- Waarom gooien we met rijst naar een pas gehuwd koppel en
draagt de bruidegom de bruid over de drempel?
- Waarom zeggen we ‘slapen als een roos’ en ‘hout
vasthouden’?
Op deze en vele andere vragen formuleert de lezing ‘Weetjes en
verhalen over bomen en struiken’ een wetenschappelijk onderbouwd
antwoord.
Tijdens deze lezing verneem je heel wat over verdwenen en nog
bestaande tradities rond bomen en struiken en hun oorsprong.
Lezing: Hans Vermeulen
Gratis inschrijven (tot 5 oktober 2021)
-

via mail bib@essen.be
via telefoon 03 667 26 98
via de balie van de bib
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Cursus “Vogeltrek”
In deze cursus, i.s.m. Natuurpunt CVN hebben we aandacht voor
“Vogeltrek”. Deze lessenreeks wordt gespreid over 2 theorielessen
en 2 praktijkmomenten.
Theorielessen
De theorielessen gaan door in “Hof ter Weyden”, Greefstraat 1 te
2910 Essen. Parkeren kan op de parkeerplaats ter plaatse.
•
•

Theorieles 1: 30 september 2021 van 19u30 tot 22u00
Theorieles 2: 7 oktober 2021 van 19u30 tot 22u00

Praktijklessen
De praktijkwandelingen werden op de volgende data gepland:
•

Praktijk 1: zaterdag 9 oktober 2021: van 7u30 tot 14u00
Samenkomst: Parking Zuid, Verbindingsstraat, Kalmthout
Locatie: Trektelpost Muggenpiske

•

Praktijk 2: zaterdag 23 oktober 2021: van 7u30 tot 14u00
Samenkomst: De Klot, Sneygaertseweg, Wuustwezel
Locatie: Trektelpost “De Klot”

Cursus “Vogeltrek”
2 theorielessen en 2 praktijkmomenten (met gids)
Inschrijvingsgeld: €30 (syllabus & koffie/thee inbegrepen)
Inschrijven
via
https://www.natuurpunt.be/agenda/cursusvogeltrek-een-natuurfenomeen-essen-wildert-47034
Er worden maximaal 20 deelnemers toegelaten.
Meer informatie te bekomen bij:
Joris Pinseel joris.pinseel@fulladsl.be
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Waarom een cursus “Vogeltrek”?
In deze cursus worden we op een onderhoudende manier ingewijd in
één van de boeiendste natuurfenomenen: “Het wonder van de
vogeltrek”.
Pas in de loop van vorige eeuw heeft men een goed deel van dit
mysterie kunnen ontrafelen.
- Hoe slagen vogels erin om hun doel te bereiken?
- En hoe weten we dat?
- Wat is haasje-over-trek en wat bedoelt men met de grote
cirkelroute?
Ook gaan we na hoe vogels zich voorbereiden op die grootse
onderneming. We leren hoe vogels zich gedragen tijdens hun
trektocht en met welke problemen ze af te rekenen hebben
We leren ook wanneer vogels trekken en we krijgen een boeiend
overzicht van de verschillende methodes om vogeltrek te onderzoek
en wat dat opgeleverd heeft, gaande van het klassieke ringwerk over
zenderonderzoek tot het nieuwste van het nieuwste, een apparaatje
van amper 1 g dat zelfs bij zangvogeltjes kan gebruikt worden.
Bij het trekonderzoek besteden we bijzondere aandacht aan de
trektellingen, een populair gebeuren in Vlaanderen.
Dit komt ook aan bod in de praktijklessen.
Op een goed gelegen trektelpost noteren we dan een voormiddag
alle overtrekkende vogels.
Koen Leysen
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Cursus “Planten in de Noorderkempen”
De aandacht voor planten neemt toe zodat het interessant wordt om
een lessenreeks te organiseren waarin we de aandacht vestigen op
een aantal soorten uit de Noorderkempen.
In 8 theorielessen wordt een reeks soorten voorgesteld. Botanische
termen en belangrijke determinatiekenmerken komen aan bod.
Determinatiegidsen, interessante websites en leuke weetjes worden
besproken. Dat aangevuld met duidelijke foto’s.
Tijdens 6 praktijkwandelingen focussen we ons op verschillende
biotopen waarin we de soorten ‘live’ gaan zoeken en (indien nodig)
determineren.
Theorielessen
Deze lessen gaan door in “Hof ter Weyden”, Greefstraat 1 te 2910
Essen. Telkens van 19.30 u. tot 22.00 u. (met een pauze).
Parkeren kan op de parkeerplaats ter plaatse.
datum

onderwerp

9 februari 2022
16 februari 2022
23 februari 2022
9 maart 2022

Inleiding
Naaktzadigen
Papaverfamilie
Ranonkelfamilie
Rozenfamilie

16 maart 2022
23 maart 2022
20 april 2022
27 april 2022

Kruisbloemigen
Anjerfamilie
Lipbloemigen
Composieten

Sporenplanten
Eénzaadlobbigen
Vlinderbloemigen
Napjesdragers
Berkenfamilie
e.a.
Weegbreefamilie
Duizendknoopfamilie
Schermbloemigen

Praktijklessen
Om te kunnen werken we in kleinere groepjes vinden zowel tijdens
het weekend als in de week de uitstappen plaats. We bezoeken
telkens dezelfde biotopen of IFBL-vak. Het is de bedoeling dat de
deelnemers een keuze maken tussen de geboden momenten.
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Uitstappen in het weekend
datum

Afspraakplaats
14.00 u. tot 17.00 u.

Locatie

30 april 2022

Parking Heuvelhal
Kapelstraat - Essen
Parking Wildertse Duintjes
Wildertse Duintjes – Essen-Wildert
Parking Sint-Jansplein
Sint-Jansstraat – Essen-Wildert
Parking Visvijver De Maatjes
Hanneke Wiewauw - Kalmthout
Parking station Kalmthout
Statieplein - Kalmthout
Parking Zuid
Verbindingsstraat - Kalmthout

Urbaan gebied
Essen-Centrum
Gemengd bos
Wildertse Duintjes
Sloten, bermen, akkers
Beekdal Kleine Aa
Houtkanten - bermen
De Maatjes
Ruderaal gebied
Stationsomgeving
Vochtige en droge heide
Kalmthoutse Heide

7 mei 2022
21 mei 2022
11 juni 2022
2 juli 2022
9 juli 2022

Uitstappen in de week
datum

Afspraakplaats
14.00 u. tot 17.00 u.

Locatie

28 april 2022

Parking Heuvelhal
Kapelstraat - Essen
Parking Wildertse Duintjes
Wildertse Duintjes – Essen-Wildert
Parking Sint-Jansplein
Sint-Jansstraat – Essen-Wildert
Parking Visvijver De Maatjes
Hanneke Wiewauw - Kalmthout
Parking station Kalmthout
Statieplein - Kalmthout
Parking Zuid
Verbindingsstraat - Kalmthout

Urbaan gebied
Essen-Centrum
Gemengd bos
Wildertse Duintjes
Sloten, bermen, akkers
Beekdal Kleine Aa
Houtkanten - bermen
De Maatjes
Ruderaal gebied
Stationsomgeving
Vochtige en droge heide
Kalmthoutse Heide

4 mei 2022
25 mei 2022
8 juni 2022
22 juni 2022
6 juli 2022

“Onkruiden zijn ook bloemen wanneer je ze beter leert kennen."
Winnie de Poeh
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Cursus “Planten in de Noorderkempen”
8 theorielessen en 6 uitstappen
Inschrijvingsgeld: €60 (koffie/thee inbegrepen)
Inschrijven door overschrijving van €60 op BE59 0000 4153 8026 van
Natuurpunt Noorderkempen, Schanker 12 te Essen m.v.v.
“Plantencursus Noorderkempen” en je naam.
Er worden maximaal 25 deelnemers toegelaten.
Meer informatie te bekomen bij Joris Pinseel.
joris.pinseel@fulladsl.be

© Joris Pinseel – Klein hoefblad – 2021

© Joris Pinseel – Dubbelloof - 2021

© Joris Pinseel – Veelbloemige roos – 2020

© Joris Pinseel – Kruipende moerasweegbree
2018
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Avatar
Ken je de sciencefictionfilm ‘Avatar’ van James Cameron uit 2009?
Het was een film die diepe indruk op me maakte, ik moet hem een
dozijn keer bekeken hebben en kreeg er niet genoeg van. Vooral dat
beeld van die prachtige wereld waar alles met mekaar verbonden is,
als één vibratie van harmonieuze energie, sprak me enorm aan. Ook
het feit dat het hoofdpersonage - een jongeman in een rolstoel - zich
opnieuw kon ontplooien in de huid van zijn avatar. Magisch.
Was het daarom dat ik me rond die periode liet verleiden door het
beeld van mezelf als bosfee? Het begon als een grapje onder
vrienden die me algauw bij elke gelegenheid ‘de bosfee’ noemden.
Ze leerden het ook aan hun kinderen en in no time was mijn avatar
een doodnormaal begrip geworden. Ik vond het reuzeleuk, en begon
me er ook naar te gedragen!
Mensen denken dat ik al jaren ‘alleen’ woon, maar ik ben niet alleen.
Ik heb hier ontelbare bosvrienden, die mij héél goed kennen. In de
jaren dat ik hier woon heb ik echt banden gekregen met dieren uit
het bos die op één of andere manier met me communiceren. Vaak
subtiel, en altijd volgens hun eigen leefpatroon, in hun eigen
mogelijkheden. Je moet het gewoonweg willen zien, wellicht met
een tikkeltje fantasie en een grote dosis heerlijk kinderlijke naïviteit.
Buiten de ‘wilde’ bosvrienden heb ik al die jaren ook steeds een
huisgenootje, een viervoeter die dicht bij me woont en samen met
mij geniet van al die groene vrijheid. Al mijn honden waren steeds
héél rustig en respectvol naar andere wezens toe, ik hoefde hen dat
niet aan te leren. Toen Oliver twee jaar geleden in mijn leven kwam,
als piepklein pupje dat ikzelf moest opvoeden, veranderde dat wel
enigszins. Oliver-James is een West Highland White Terriër en zijn
voorouders waren rattenvangers en jachthonden. Ondanks het feit
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dat dit ras nu beschouwd wordt als gezinshond, blijft dat jachtinstinct
toch een klein beetje in hun genen.
Tijdens de zomermaanden leven mijn hondje en ik voornamelijk
buiten, en dan kom je heel wat andere boswezens tegen! Het eerste
jaar maakte hij kennis met de eekhoorns, de egel, jonge merels en de
glibberige slakken die hij godzijdank niet ging oplikken. Oliver is erg
op het bos gericht, méér dan mijn vorige hondenmaatjes. Logisch
want door de achteruitgang van mijn benen na dertig jaar MS, ga ik
haast niet met hem wandelen. Af en toe neem ik hem in zijn mandje
mee op mijn zalige driewielfiets, maar het snuffelwerk beperkt zich
tot mijn eigen terrein dat gelukkig met zijn 6000 m² groot genoeg is
voor een intelligente westie die op onderzoek wil gaan. Reden te
meer om hem scherp in de gaten te houden…
Het begon deze lente met de ontdekking van een kadaver van een
jonge kraai. Zo fier als een gieter kwam hij er mee aanlopen,
achterna gezeten door de woedende ouders. Of mijn kleine
wollenbol de vogel zélf had gedood, durf ik te betwijfelen, het lijkje
was al een beetje in staat van ontbinding. Ik vermoed dat het jong uit
het nest was gevallen, maar voor het ouderpaar was Oliver uiteraard
vijand nummer één geworden, en dat zou hij zich nog beklagen, een
kraai die aanvalt is een geduchte tegenstander voor een kleine hond!
De kraaienfamilie is hier al jarenlang aanwezig. Elke kraai heeft zijn
eigen roep en uiteraard kan ik ze niet allemaal onderscheiden, maar
ik weet toch wel dat de monogame koppels zich al enkele generaties
in mijn stukje bos komen vestigen tijdens hun broedseizoen. Ik vind
het een geweldige eer dat ze zich hier veilig genoeg voelen om hun
onhandige kroost te laten uitvliegen, en ik maak er een erezaak van
om mijn hond zo op te voeden dat dit nog lang kan blijven doorgaan.
Mensen die me al wat langer ‘lezen’ herinneren zich vast de vele
verhalen die ik al schreef over deze majestueuze, hoogst intelligente
vogels. Ik leerde in de loop der jaren ook dat ze hun kroost uiterst
goed beschermen en je vaak niet eens kan ontdekken hoeveel
jongen er zijn uitgevlogen. In de eerste dagen na ‘de vondst’ dacht ik
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dan ook dat er nog maar één jong was, ik noemde het Clovis, naar de
beroemde Frankische koning. Clovis gedroeg zich ook als een
prinsenkind en hij vond het heerlijk in het bos op ontdekking te gaan,
tot grote wanhoop van zijn oplettende ouwelui.
Mijn viervoeter leerde al gauw wat hij mocht en niet mocht, en
ondanks de grootte van mijn terrein was zijn bewegingsvrijheid erg
beperkt! Vanuit mijn keuken hoorde ik dan de hysterische roep van
de klapwiekende kraaien die mijn verstijfd hondje vanuit de lucht
belaagden. Vertwijfeld bleef hij stokstijf staan tot ik aan kwam
rennen met mijn hoofd naar de lucht gericht terwijl ik de twee
woedende zwartjassen sussend kalmeerde en mijn maatje naar
veiliger vaarwater loodste. Ik vermoed dat eventuele voorbijgangers
raar opkeken bij dit tafereel,… een mens krijgt op deze manier snel
een reputatie 😉.
Algauw kende het kraaienpaar mijn rol in dit gebeuren en kwamen ze
tot rust zodra ze zagen dat ik in de buurt was. Op een bepaald
moment merkte ik dat Clovis langs de omheining naar boven klom
(hij kon nog niet vliegen) en al fladderend aan de andere kant
belandde, op de straat. Ik was op dat moment aan mijn brievenbus
en hoorde vertwijfelde kreten. Mijn straat is niet echt heel druk,
maar toch gevaarlijk genoeg voor het onhandige jong. De ouders
waren muisstil toen ik de jonge vogel in het nauw dreef, oppakte en
terug over de afsluiting tilde. Géén gekrijs, géén aanvallen,… ze
wisten verduiveld goed dat ik geen kwade bedoelingen had.
Toen we de dag daarop samen de kat van de buren verjaagden en zo
het kraaienjong voor een tweede keer uit een benarde situatie
haalden, hadden we hun vertrouwen gewonnen en gaven ze ons
volledige inkijk in hun prachtige gezin. Ze waren met twee! Clovis
was ravenzwart en zijn zus (of broer?) had enkele witte
pigmentvlekken op de vleugels. In mijn hoofd was ze vrouwelijk,
maar in feite kan je dat niet onderscheiden bij kraaien, en ik noemde
haar Clothilde! Soms waren de twee belhamels samen op stap, maar
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heel vaak waren ze ook apart wat de taak van het ouderpaar echt
niet eenvoudig maakte.
In de boeken las ik dat kraaien na het uitvliegen nog een viertal
weken voor de jongen zorgen, wat volgens mij in dit specifieke geval
niet klopt. We zijn nu ruim over die vier weken en ma en pa zorgen
nog steeds voor hun kroost. Clothilde kan ondertussen vliegen en zit
vaak op een tak bedelend met haar vleugels te klepperen terwijl ze
kirrende geluidjes maakt. Clovis daarentegen kan nog steeds niet
vliegen, een week geleden is hij gewond geraakt aan zijn poot dat zag
er niet zo goed uit. Heel even twijfelde ik en nam me voor in te
grijpen, maar ik besloot het aan te zien. De ouders blijven hem
zorgzaam voederen en langzaam maar zeker wint hij aan kracht.
Hopelijk is dit een verhaal met een goede afloop, want de natuur kan
ook onverbiddelijk hard zijn.
Mijn pupil kent ondertussen de klappen van de zweep al héél goed.
Baby vogeltjes zijn géén speelgoed noch prooi. En laatst, toen een
kleine bonte vliegenvanger uit het nestkastje gevallen was, bleef hij
er pal naast zitten, mij roepend met een hoog keffend geblaf. Ik keek
geïrriteerd op, want ook op dat gebied heb ik hem streng opgevoed,
maar zag dat hij me wilde duidelijk maken dat er een diertje in nood
was. Ik holde naar het kleine pluizenbolletje dat versuft en
doodsbang ineengedoken op de grond lag. Het ouderpaar hoorde ik
wanhopig piepen met hun fijne alarmkreet. Ook met de bonte
vliegenvangers heb ik reeds een geschiedenis, zij broeden hier al
jarenlang in hetzelfde nestkastje dat ik nooit schoonmaak zodat de
meesjes het niet inpalmen, een tactiek die voorlopig blijkt te werken.
Moeder en vader vliegenvanger kennen me goed en vliegen niet
eens meer op als ik voorbijkom.
Even wist ik me geen raad met dit kleine vogeltje tot ik bedacht dat ik
uiteraard héél goed wist waar het vandaan kwam. Ik haalde vlug mijn
lange ladder en klom met het kwetsbaar vogeltje omhoog tot ik het
veilig terug in het nestkastje kon deponeren. De ouders waren dol
van vreugde. Vader vliegenvanger bleef voor de opening van het
nestkastje fladderen, nieuwsgierig naar binnen kijkend om te kijken
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of zijn kleine spruit het wel redde. Moeder vliegenvanger vloog wél
direct in het kastje en enkele minuten later zagen we dat ze beiden
weer naarstig op zoek waren naar insecten om hun kroost verder te
voederen. Eind goed, al goed.
Na het uitvliegen van de jongen blijven ze nog een dikke week in hun
broedgebied en dan verdwijnen ze om eind juli al te beginnen aan
hun tocht naar het verre Afrika. Te weten dat deze vogels met hun
kleine vleugels die lange reis elk jaar aanvatten, en dat ze zo
nauwgezet weten waar hun oude, vertrouwde nestkastje hangt, dat
doet je toch geloven in de magie van hun wereld, niet?
Elk jaar opnieuw word ik begroet door al deze unieke wezens, die me
kennen en me vertrouwen. Is het dan verwonderlijk dat ik elk jaar
een beetje meer verdwaal in de rol van mijn avatar?… de bosfee met
haar kleine prins, Oliver-James.
Carine Schelkens

© Glenn Vermeersch – Bonte vliegenvanger – 24 mei 2012
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Wat na de brand op het Groot Schietveld
te Brecht en Wuustwezel?
Op vrijdag 23 april verwoestte een brand meer dan 500 hectaren
heidehabitat op het Groot Schietveld te Brecht en Wuustwezel. De brand
ontstond tijdens een schietoefening van het leger. De brandweer,
bijgestaan door blushelikopters van het Nederlandse leger, had tot ver in
het weekend de handen meer dan vol met de brand onder controle te
krijgen en te houden. De provinciegouverneur kondigde het rampenplan af
en ruim 400 inwoners uit de aanpalende woonijken werden uit voorzorg
geëvacueerd.
De legeroverheid en het parket startten een onderzoek naar de oorzaak van
de brand.

Tot zo ver de hoofdlijnen van berichtgeving in de pers tot nog toe.
Maar wat is de impact van deze enorme brand op de enorm rijke
natuur van het gebied? Hoe kan de natuur hier geholpen worden om
te herstellen? En bovenal, hoe kan een herhaling van zo’n ramp
voorkomen worden?
Het Groot Schietveld: militair domein én uniek natuurgebied
Het Groot Schietveld is één van de grootste en belangrijkste
heidegebieden in de Kempen. Dankzij 200 jaar bestemming en
gebruik als militair domein bleef het gebied gespaard van de
verkavelingswoede en andere ontwikkelingen die het hedendaags
Vlaamse landschap domineren. Zo bleef hier een natuurgebied van
ruim 1500ha behouden dat bestaat uit natte en droge heide,
tientallen vennen, veenrelicten en waardevolle bossen. Het gebied
omvat op haar eentje niet minder dan zo’n vijfde van de ganse
oppervlakte aan natte heide die Vlaanderen nog rest. Het is het
leefgebied van de grootste adderpopulatie van Noordwest Europa en
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is van essentieel belang als leefgebied van Poel- en Heikikker,
Gentiaan- en Heideblauwtje, Boomleeuwerik, Nachtzwaluw, enz.
De lijst van zeldzame en beschermde plant- en diersoorten die hier
één van hun laatste leefgebieden in Vlaanderen vinden is simpelweg
te lang om hier volledig op te sommen. Het gebied geniet dan ook
terecht van de bescherming als Vogel- en Habitatrichtlijngebied.
Overwoekering door Pijpenstrootje: de kwelgeest van zowel
natuurbeheerders als militairen
Het gebruik als militair oefenterrein en het behoud van deze
natuurwaarden heeft op het Groot Schietveld generaties lang hand
in hand gegaan. Ook in het verleden waren er regelmatig branden
ten gevolge van de militaire oefeningen, maar in een gezond
heidegebied leidt dat tot het openhouden en een verjonging van de
heidevegetatie, wat de natuur uiteindelijk ten goede komt.
Echter, door de overmatige depositie van stikstof is het heidegebied
tijdens de laatste decennia langzaam gedegradeerd tot één grote
grazige vlakte waar de heidevegetatie verdrongen werd door een
dichte, monotone vegetatie van Pijpenstrootje, wat het gebied
steeds minder geschikt maakt als leefgebied voor de typische
heidesoorten. Deze grassoort domineert de vegetatie in steeds
grotere delen van het gebied en vormde daar over de jaren heen een
kniehoge strooisellaag van kurkdroog dood pijpenstrogras.
De aanwezigheid van deze strooisellaag, gecombineerd met steeds
frequentere en langere periodes van droogte, resulteren niet alleen
in een steeds groter brandgevaar maar ook tot steeds grotere,
hevigere en moelijker te bedwingen branden. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de brand van vorige week de grootste was die het
gebied ooit gekend heeft. Men kan/mag nu eenmaal niet met vuur
spelen op een hooizolder die vele tonnen kurkdroog hooi bevat…
Heideherstel: een win-win voor natuur en militair gebruik
Om de natuur te laten herstellen én om herhaling van een brand van
deze omvang te kunnen voorkomen moet er nu eerst en vooral werk
gemaakt worden van het herstel van de oorspronkelijke
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heidevegetaties door het terugdringen van overwoekering door het
Pijpenstrootje. De ervaring met eerdere branden op het Groot
Schietveld hebben immers aangetoond dat zonder een degelijke
nazorgbeheer de grasmat van Pijpenstrootje alleen maar groter en
dichter terugkeert, waardoor de heide geen kansen krijgt om zich
opnieuw te ontwikkelen, met een blijvende impact op de natuur én
een groter risico op nieuwe branden tot gevolg. Natuurpunt roept de
bevoegde ministers en de betrokken overheidsdiensten dan ook op
om nu eerst en vooral een degelijk plan voor nazorg en
herstelbeheer op te maken dat bij hoogdringendheid wordt
uitgevoerd over het gehele afgebrande gebied. De voorbije jaren
werd hierrond reeds heel wat ervaring opgebouwd na eerdere
branden in de Kalmthoutse Heide en de Liereman. Deze cases
hebben aangetoond dat mits de nodige navolging de impact op de
natuur herstelbaar is. Door de aanwezigheid van niet ontplofte
munitie is de situatie op het Groot Schietveld enigszins anders dan
op de Kalmthoutse Heide, maar dit mag niet beletten om de elders
opgebouwde ervaringen nu ook op het Groot Schietveld in de
praktijk om te zetten. Zowel de natuur als het militair gebruik zullen
er wel bij varen.
Last but not least: voorkomen is beter dan genezen
Om branden te voorkomen wordt reeds enkele jaren gewerkt met
een systeem dat op basis van meteorologische gegevens het risico op
brandgevaar inschat en vertaalt in een kleurcode (groen, geel of
rood). Het systeem dat momenteel op de militaire domeinen wordt
toegepast is reeds strenger dan het systeem dat gebruikt wordt in
andere heide- en bosgebieden in Vlaanderen. Desalniettemin heeft
de toepassing van dit systeem niet kunnen voorkomen dat er op het
Groot Schietveld andermaal meer dan 500ha is afgebrand. Ook in
het verleden waren er reeds meermaals kleinere en grote branden
ten gevolge van schietoefeningen tijdens periodes die volgens het
huidige systeem als ‘veilig’ werden bestempeld. Het huidig systeem
blijkt dus verre van waterdicht om branden te voorkomen.
Natuurpunt vraagt dan ook om het preventief beleid grondig te
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evalueren en dringend bij te stellen. De combinatie van toenemende
periodes van aanhoudende droogte met de aanwezigheid van een
kurkdroge strooisellaag van afgestorven pijpenstrootje staan immers
garant voor een steeds toenemend brandgevaar.
In die zin roept Natuurpunt op om een generieke sperpiode voor
schietoefeningen in het open terrein in te voeren tussen 1 april en
eind september, eerder dan te rekenen op een voorspellingssysteem
dat niet waterdicht is. De afgelopen jaren leidde de aanhoudende
droogte reeds steeds vaker en tot steeds langere periodes waarin
code rood van kracht was, waardoor er in deze periode van het jaar
sowieso reeds nog nauwelijks schietoefeningen konden plaatsvinden.
Kies dus resoluut voor het zekere boven het onzekere als het over
veiligheid gaat!

Persbericht Natuurpunt
26 april 2021
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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.
Medio 2021 staat de teller op 805 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 1984-2021 werden 804 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 medio 2021 >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 zomer o.a. Gewoon biggenkruid, Vertakte
leeuwentand, Kleine leeuwentand, havikskruiden, … 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
de zomer bloeiend en vooral vruchtdragend kan worden gevonden.
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Schijnaardbei
Potentilla indica (Jacks.) Th.Wolf
Synoniem: Duchesnea indica (Andr.) Focke
Beschrijving:
Overblijvende plant.
De plant wordt 5-15 cm hoog. De behaarde stengels zijn liggend en
wortelen op de knopen.
Bladeren:
De drietallige bladeren zijn handvormig samengesteld en op de
nerven behaard. De ovale blaadjes zijn tot 5 cm lang en 3 cm breed
en hebben spitse tanden.
Van onderen is het blad wat zilverachtig behaard.
Bloemen:
Gele, vijftallige, tweeslachtige* bloemen.
De kroonbladen zijn 3-5 mm lang.
De bijkelkbladen zijn aan de top ingesneden en meestal drietandig.
Bijkelkblaadjes tijdens de bloei 3-5 mm lang, na de bloei tot 8 mm.
Kelk is na de bloei sterk vergroot.
Vruchten:
De vrucht is botanisch gezien een schijnvrucht**.
De rode, ongeveer 1,2 cm grote vrucht is aardbeiachtig, maar
smakeloos en niet sappig. De 1,5 mm lange dopvruchten (pitjes)
hebben dezelfde rode kleur als de vrucht.
Tweezaadlobbig.
*Een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen.

**Een vrucht die niet alleen uit het vruchtbeginsel ontstaan is, maar waarbij aan
de vorming ook andere delen van de bloem hebben deelgenomen (bijvoorbeeld de
bloembodem, de kelk). Aardbeien zijn een mooi voorbeeld.
De Korhaan nr. 3 / juli 2021

Pagina 22

©http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/

Bloeitijd:

mei tot oktober

Groeiplaats: Tuinvlieder.
Komt voor in een brede waaier aan habitats: grasland,
loofbossen, langs bospaadjes, struwelen en stedelijke
milieus (plantsoenen, parken, gazons, in de voegen
van straatstenen).
Groeit goed op halfbeschaduwde tot beschaduwde
plaatsen op vochtige, voedselrijke grond.
Het valt niet uit te sluiten dat ze op termijn inheemse
soorten zal verdringen.
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Weetjes:
- Wordt heel vaak verward met de Bosaardbei Fragaria vesca L.
- Wordt in de siertuin als bodembedekker gebruikt.
Gelijkende soorten
Bosaardbei en Schijnaardbei worden in vegetatieve toestand vaak
met elkaar verward. Hieronder een beknopt overzicht met de
verschillen tussen de twee soorten.
Bosaardbei
Bloemen wit; vruchten hangend; geen vergrote
bijkelk ('het groene kroontje') onder de vrucht;
bijkelkblaadjes spits; uitlopers draaddun en
bruin van kleur.
Schijnaardbei

Bloemen geel; vruchten staand; vergrote
bijkelk ('het groene kroontje') onder de vrucht;
bijkelkblaadjes breed, aan de top ingesneden;
uitlopers kort, dik en groen van kleur.

Plaats in het plantenrijk
Schijnaardbei behoort tot de Rosales [orde] en maakt deel uit van de
Rosaceae [familie] / Rozenfamilie en het genus Potentilla L./
Ganzerik.
Voorkomen in Europa
De plant komt oorspronkelijk voor in berggebieden in Zuidoost-Azië
en werd in Europa geïntroduceerd als sierplant, aanvankelijk vooral
in kasteelparken. In Vlaanderen kwam het proces van verwildering
vanuit dat soort locaties op gang. Ze verwildert makkelijk vanuit
aanplantingen en vaak slaat ze op uit weggeworpen tuinafval.
Komt nu ingeburgerd voor over een heel groot deel van de wereld.
Voorkomen in Nederland
In Nederland werd de soort in 1928 voor het eerst in het wild
opgemerkt. Ingeburgerd tussen 1950 en 1974.
Voorkomen in België
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De plant is een invasieve exoot. Ze werd voor het eerst in het wild
waargenomen in de jaren 50 rond het domein van Hertoginnedal in
Brussel. Sindsdien is ze verder opgerukt en komt ze verspreid voor
over heel Vlaanderen. Ze ontbreekt bijna volledig in Wallonië.
Voorkomen in Vlaanderen (Atlas Flora 2006)
De inburgering van Schijnaardbei in Vlaanderen is een eerder recent
fenomeen. Op parkdomeinen komt ze tegenwoordig verspreid in
Vlaanderen voor, de laatste jaren ook steeds vaker binnen het
stedelijke milieu en (half)natuurlijke habitats. Een echt patroon valt
uit de huidige verspreidingskaart niet af te leiden. Niettemin blijkt er
een duidelijke concentratie aan waarnemingen te bestaan rond
Brussel, wellicht niet toevallig de omgeving waar Schijnaardbei
indertijd voor het eerst begon te verwilderen en dus al het langst
voorkomt.

© https://www.ecopedia.be/planten/schijnaardbei

Voorkomen in Essen
Schijnaardbei werd voor de eerste keer vastgesteld in 2001 in de
Wildertse Bossen langs de Oude Moervaart (weekendzone).
Tuinvlieder uit één van de bostuintjes aldaar.
Sindsdien wordt de soort op almaar meer plekken gevonden; soms
vrij ver van de bebouwing; altijd wel op beschaduwde plekken.
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Vaak is de link met verwildering uit een tuin niet meer te leggen.
Door de vorming van uitlopers slaagt deze soort gemakkelijk om snel
uit te breiden.

© Joris Pinseel

Elk gekleurd vakje staat voor de vondst van Schijnaardbei 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 IFBL-vak.

Etymologie
Potentilla
indica

= van het Latijnse woord potens (machtig) en staat
voor de geneeskrachtige werking van de planten.
=betekent "uit Indië" en verwijst naar de
oorspronkelijke groeiplaats van de plant.
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Etymologie van het synoniem
Duchesnea = Duchesnea is een eerbetoon aan Antoine Nicolas
Duchesne, botanicus en auteur van een boek over de
natuurlijke geschiedenis van aardbeien.
Geraadpleegde websites:
https://waarnemingen.be
https://ecopedia.be
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb
https://www.nederlandsesoorten.nl
https://www.plantennamen.info/nederlandse-namen/schijnaardbei-potentilla-indica
http://www.soortenbank.nl
https://www.verspreidingsatlas.nl/5117
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.
Verloove, F., 2006 Duchesnea indica (Andrews) Focke Schijnaardbei
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. 352.
Verloove, F., 2002, Ingeburgerde plantensoorten in Vlaanderen.
Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, nr. 20, Brussel
Vermeulen, H., 2020, Natuur.flora, Natuurpunt CVN

Joris Pinseel
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Botanisch stoepkrijten,
een nieuwe hype die onkruid opwaardeert?
Botanische stoepkrijten is een hype die via sociale media uit Frankrijk en
Engeleland is overgewaaid naar Nederland en België. Plantenliefhebbers
speuren voetpaden af en schrijven met stoepkrijt de namen bij de plantjes.
Zo kunnen passanten hun plantenkennis bijschaven en wat een naam heeft
wordt ook meer geaccepteerd.

In Nederland en op de meeste plaatsen in België is stoepkrijten een
legale bezigheid, maar in Engeland is dit officieel verboden en staat
er een flinke boete op. Toch is de rage van ‘botanical
chalking’ begonnen in Engeland en Frankrijk. Floristen uit andere
landen hebben dit via de sociale media opgepikt en via Instagram,
Twitter en Facebook steken zij weer nieuwe plantenliefhebbers aan.
© Roosmarijn Steeman
– 1ste poging in Lier

Het is vast niet
toevallig dat het
botanisch stoepkrijten is gestart in
2020, in volle
coronaperiode,
waarin
meer
mensen tijd hadden om te wandelen in hun eigen stad of dorp,
terwijl natuurgidsen even geen enkele excursie konden geven.
In Nederland riepen ze alle plantenliefhebbers op om mee te doen
en foto’s te delen op sociale media met #stoepplantjes. Maar
eigenlijk kan iedereen meedoen aan deze actie en zo brengen we ook
de diversiteit aan stadsplanten in kaart en in beeld. En zal er voor dit
zogenaamde “onkruid” wellicht meer waardering komen.
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Botanische stoepkrijters kunnen hun plantenkennis bijspijkeren met
het spiksplinternieuwe boek van Ton Denters, getiteld ‘Stadsflora
van de lage landen’, waarin maar liefst achthonderd stadsplanten
worden geportretteerd. Denters beschrijft in zijn boek de typische
stadsflora van zesentwintig verschillende steden, waarvan zeven
Belgische (Antwerpen, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Ieper en Leuven).
In dit boek wordt Gent als voorbeeld gesteld en bekroond tot ruigste
en soortenrijkste stad van de Lage landen. Wilde hoekjes en plantjes
op de stoep zijn een grote meerwaarde voor het opwaarderen van
de biodiversiteit in de stad en de ideale manier om het groenbeheer
betaalbaar te houden.
Niet alleen banale “onkruiden”
In de stad vind je niet enkel banale kruiden. Op oude muren en
kademuren worden bijvoorbeeld ook Muurbloem, Gele helmbloem;
glaskruid en zeldzame varens gevonden. Maar op historische muren
gaan we natuurlijk niet tekenen. Deze zeldzame muurplanten duiken
hier en daar ook tussen kasseien op.
Kiemplanten verraden eetgewoontes van de bewoners
In grote steden waar veel dadels op straat worden gegeten zie je
bijvoorbeeld af en toe een dadelpalm kiemen.
Kiwi’s, tomaten, vijgen en recent ook Chia worden “toiletpotplanten”
genoemd. De zaden komen via de riolering in de waterlopen terecht
en gaan kiemen op en langs de kademuren.
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© Alain Pieters - Chia (Salvia hispanica)
gekiemd op de kademuur in Dendermonde

© Erik Molenaar  – gekiemde dadelpalm
in Elsene

Het verschil tussen kruid en onkruid is een oordeel
Planten die als onkruid worden aanzien voldoen aan de volgende
eigenschappen en wel in deze volgorde:
De bloemen zijn te klein om mooi te worden bevonden
De plant kiemt gemakkelijk spontaan op kale bodem
De plant vermeerdert zich gemakkelijk
Als je als plant dus te kleine bloemen hebt, dan ben je de pineut. Ook
is de liefde voor bepaalde bloemen modegevoelig. Zo zijn gele
composieten zoals Paardenbloemen en Biggenkruid fantastische
bloemen voor bijen. Maar gek genoeg houdt een groot deel van onze
bevolking niet van deze mooie gele bloemen.
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Inspirerende sites, accounts en filmpje
- De Hortus in Leiden maakt een educatieve website over
stoepplantjes (@hortusleiden #stoepplantjes).
- Ton Denters deelt zijn kennis over stadsplanten via Twitter
(@urbane_natuur).
- IVN Amersfoort portretteert iedere dag een typische
stadsplant via Instagram (@keesdeheer57).
- Op de website https://www.stadsplanten.nl/ vind je leuke
stukjes over bijzondere vondsten in de stad (ook in België).
- https://youtu.be/BPXr1Bt7GzI Coro-natuurstudietip 5
Roosmarijn Steeman

Wil je “De Korhaan” in digitale versie ontvangen?
Stuur dan een mailtje naar contact@noorderkempen.be.
Voor leden die reeds de digitale versie 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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Extreme weersomstandigheden en de tuin
We zijn er inmiddels (bijna) allemaal van doordrongen dat er de aarde
opwarmt en dat dat leidt tot een klimaatcrisis. De consequenties blijven
natuurlijk niet uit. De impact op het natuurlijke leven om ons heen is al
zichtbaar. Wat merken we van klimaatverandering in onze tuinen en wat
kunnen we hier aan doen?

De klimaatverandering is nu al waarneembaar. Zo komen planten
tegenwoordig aanzienlijk eerder in blad dan halverwege de vorige
eeuw, wat grotendeels is ingegeven door de opwarming van de
aarde. In Nederland en Vlaanderen verschuiven de seizoenen, lijkt
het. Dat werkt ook door op het verschijnen van insecten, de eileg en
de trek van vogels en op bijvoorbeeld de winterslaap van
(zoog)dieren. Niet voor alle planten- en diersoorten gaat deze
verschuiving even hard, waardoor relaties in de voedselketen
worden verstoord.
Een ander gevolg van de klimaatverandering is dat we steeds vaker
te kampen hebben met extreme weersomstandigheden als
langdurige droogte, stormen en (aanhoudende) stortbuien. Extreme
weersomstandigheden zijn al van erg dichtbij merkbaar; tot in de
eigen tuin.
Droogte
Inmiddels lijkt het een jaarlijks terugkerend fenomeen: droogte. Met
name 2018 was een erg droog jaar. Langdurige droogte zorgt voor
veel ongemakken voor vogels; in de nestbouw (zeker nesten van
klei), maar vooral door gebrek aan vocht en voedsel.
Het moge ook duidelijk zijn dat droogte gevolgen heeft voor het
tuinleven. Met name weekdieren als slakken en ongewervelden zoals
regenwormen verteren droogte slecht. In tijden van droogte is er dan
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ook duidelijk een dip te zien in de aanwezigheid van deze dieren in
de tuin.

De weersomstandigheden zijn behoorlijk bepalend voor de aanwezigheid van tuinslakken
(Bron: tuintelling.nl)

Dat is ook weer slecht nieuws voor bijvoorbeeld vogels. De wormen
(mits niet uitgedroogd) die nog wel in de tuinen aanwezig zijn, zitten
diep in de grond verscholen onder een kurkdroge toplaag, nagenoeg
onbereikbaar voor een merelsnavel. Zanglijsters zien hun menu, dat
voor een groot deel uit wormen en huisjesslakken bestaat, ook
ernstig afslanken. En hoewel het niet hun belangrijkste voedselbron
is, is ook voor egels het gebrek aan deze bodemdieren een gemis.
Pijpenstelen
Waar het land de laatste jaren regelmatig zucht onder hittegolven en
er gesnakt wordt naar regen, zien we ook steeds vaker het andere
uiterste: langdurige en/of heftige neerslag. Neerslag ontstaat
wanneer vochtige lucht opstijgt en opwarming van de aarde zorgt
dus voor meer waterdamp in de lucht. Dat samen zorgt in potentie
weer voor sterkere neerslagextremen (bron: KNMI.nl). In 110 jaar tijd
is de hoeveelheid neerslag in Nederland met 26 procent
toegenomen. Net als droogte zorgt ook een overdaad aan regen voor
uitdagingen in de tuin.
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Niet alle planten zijn even goed in staat om in vocht te overleven.
Wanneer de afwatering in de tuin niet goed is, kan dit funest zijn
voor planten die te lang met de voeten in het water staan.
Vlindervleugels, hoewel tot op zekere hoogte waterafstotend, zijn
kwetsbaar. Een zachte maar vochtige winter zorgt er weer voor dat
eitjes van bijvoorbeeld zweefvliegen beschimmelen en er in het
voorjaar dus aanzienlijk minder zweefvliegen rondvliegen. En voor
vogelnesten bestaat het risico dat ze volstromen of wegspoelen.
Stormachtige dagen
Hoewel het kort door de bocht is om (zomer)stormen direct toe te
wijzen aan de opwarming van de aarde, is het wel aangetoond dat
die opwarming het gedrag van stormen kan beïnvloeden. Stormen of
hevige windstoten hebben ook weer effect op het tuinleven. Bomen
ontwortelen, planten waaien stuk, schuil- en nestplekken van vogels
worden verwoest, jonge eekhoorns waaien uit bomen en verstopt
voedsel van diezelfde eekhoorns kan onvindbaar zijn na een storm.
Nieuwe soorten
Weersextremen ten gevolge van het veranderend klimaat hebben
logischerwijs impact op hier verblijvende soorten en de
leefomgeving. Het veranderende klimaat levert daarnaast ook
‘nieuwe’ tuinsoorten op. Exoten als de tijgermug, de ‘niesplant’
alsemambrosia en de buxusmot, hier weliswaar niet op eigen kracht
gekomen, kunnen door het zachtere klimaat wel overleven. Of we
daar blij mee moeten zijn, is de vraag.
Andere soorten als de wespspin en de kolibrievlinder hebben op
natuurlijke wijze de weg naar het noorden gevonden. En, hoewel niet
de hoofdoorzaak van de recente plagen, hangt ook de overlast van
de eikenprocessierups samen met de klimaatverandering.
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© Sarah Pinseel – Wespspin – tuin Schanker 12 – 12 augustus 2020

Extreem weer in de tuin: wat te doen?
Het is zeker mogelijk om in de tuin rekening te houden met de
gevolgen van de klimaatcrisis. Allereerst verdient een groene
natuurlijke tuin of balkon altijd de voorkeur boven een betegelde.
Een groene tuin zorgt voor een betere afwatering bij regenval.
Ophogingen in de tuin zorgen voor nog meer grond om water op te
nemen, en een vijver is zo gecreëerd. Die vormt op zichzelf ook weer
een aantrekkelijke plek voor veel diersoorten.
Ook om hitte het hoofd te bieden, is groen in de tuin essentieel.
Bomen zorgen voor schaduw en verdamping van water uit bladeren
en gras zorgt voor verkoeling. Hetzelfde geldt voor groene daken of
een mooi begroeide schutting. Met een regenton kan een overvloed
aan water tijdens de droogte worden hergebruikt.
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Daarnaast is het zaak om bij de beplanting vooraf rekening te
houden met de weersomstandigheden, bijvoorbeeld door kwetsbare
planten op voorhand al te ondersteunen met beugels of stokken.
Wanneer u uw tuin ook nog biodivers inricht, staat niets een
diervriendelijke tuin in de weg.
Bron: Nieuwsbrief Nature Today - 30 september 2020
Tekst: Marc Scheurkogel en Gert Ottens
Grafiek: Tuintelling.nl
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Nieuwe Veldgids Lieveheersbeestjes
Lieveheersbeestjes behoren tot de bekendste en populairste insecten van
Vlaanderen en Nederland. Ze zijn kleurrijk, doen niemand kwaad en helpen
je tuin te beschermen tegen bladluizen. Toch was er nog nooit een volledige
en complete Nederlandstalige veldgids verschenen. Met het verschijnen van
de ‘Veldgids Lieveheersbeestjes voor Nederland en Vlaanderen’ is daar
eindelijk verandering in gekomen.

Bijna iedereen kan een lieveheersbeestje herkennen, maar er zijn er
maar weinigen die ook de verschillende soorten uit elkaar kunnen
houden. Op het eerste gezicht lijkt het niet moeilijk, een beetje
kleurtjes kijken en wat stippen tellen. Iedereen die zich er iets meer
in verdiept weet dat het niet zo simpel is.
Het lastige van lieveheersbeestjes is dat ze variabel zijn en dat
meerdere soorten geheel verschillende kleurvormen hebben. Het
meest flagrante voorbeeld daarvan is het Aziatisch lieveheersbeestje,
waarbij de drie belangrijkste kleurvormen er geheel verschillend
uitzien. Paringen tussen twee verschillende kleurvormen lijken
daardoor op een intiem samenkomen van twee verschillende
soorten.
Voor het goed op naam brengen van lieveheersbeestjes kon je op de
site http://www.stippen.nl/ terecht. Een interessante website met
allerlei informatie, beschrijvingen en foto’s van de in Nederland
voorkomende lieveheersbeestjes. JNM en INBO hebben in 2001 wel
– een zwartwit – ‘Velddeterminatietabel voor lieveheersbeestjes van
België’ gepubliceerd. In 2015 verscheen trouwens een versie in kleur.
Nu is er een Nederlandstalig boek op de markt. Door de vertaling en
uitgebreide bewerking van de ‘Field guide to the ladybirds of Britain
and Ireland’ is er nu een volwaardige veldgids op de merkt gekomen.
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Voor deze Nederlandstalige versie is de tekst geheel bewerkt en is
het aantal soorten flink uitgebreid. Soorten als het
tienvleklieveheersbeestje zijn bij ons algemeen, maar ontbreken aan
de andere kant van Het Kanaal en waren niet eerder in de gids
opgenomen.
De gids behandelt nu alle lieveheersbeestjes van Noordwest-Europa
(38 soorten) en daarnaast een groot aantal nepkapoentjes en
kapoentjes (20 soorten). Dit zijn de verlegen broertjes en zusjes van
de lieveheersbeestjes, ze zijn kleiner en minder fel gekleurd en
daardoor minder makkelijk te vinden.
Een halve eeuw vermist
Het
veenlieveheersbeestje,
septemmaculata
(Bron: Kosmos Uitgevers)

Hippodamia

De gids maakt het voor iedereen
mogelijk om actief naar lieveheersbeestjes te gaan kijken. Door
simpelweg de juiste planten te checken
kun je in een gemiddelde tuin in een
jaar tijd wel tot tien soorten aantreffen.
Een makkelijke methode om nog meer
soorten te vinden is het kloppen van
bomen en struiken. Daarbij houd je een lichtgekleurde paraplu
omgekeerd onder een tak en sla je vervolgens met een stok op de
tak. Het leuke is dat het kloppen van verschillende bomen resulteert
in de vondst van verschillende soorten lieveheersbeestjes. Zo kunnen
een den, spar en eik die naast elkaar staan toch elk hun eigen
bewoners hebben.
In de afgelopen jaren is het zoeken van lieveheersbeestjes populair
geworden. Ze komen trouwens ook op licht af. Dat heb ik al
meerdere keren zelf ondervonden tijdens het vangen van
nachtvlinders met een lamp. Ook dan is het leuk om de soort te
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kunnen determineren. Hopelijk lukt het waarnemers uitgerust met
deze nieuwe veldgids ook het sinds een halve eeuw ‘vermiste’
Veenlieveheersbeestje (Hippodamia septemmaculata) terug te
vinden. In de buurt van Elsenborn werden sinds 2000 wel enkele
exemplaren opgemerkt. Hier in de Noorderkempen ‘zou’ dit
zeldzame beestje ook kunnen voorkomen. Uit oude
literatuurgegevens blijkt “Alleen bekend van oude waarnemingen uit
Noord-Brabant en Limburg.”
Meer informatie
‘Veldgids lieveheersbeestjes voor
Nederland en Vlaanderen’ is door
Helen Roy & Peter Brown geschreven
en geïllustreerd door Richard
Lewington.
De Nederlandse bewerking is door
Gerrian Tacoma-Krist.
De ‘Veldgids lieveheersbeestjes voor
Nederland en Vlaanderen’ is een
unieke veldgids in handzaam
formaat. Hij bevat maar liefst 58
soorten lieveheersbeestjes die in
Nederland en Vlaanderen te vinden
zijn.
De
soortpagina’s
zijn
overzichtelijk ingedeeld met heldere
informatie over uiterlijke kenmerken, voedsel, habitat, aanbevolen
zoekmethode, verspreiding, status en trend. Soorten die vaak met
elkaar verward worden staan naast elkaar afgebeeld, met aandacht
voor de onderlinge verschillen.
Voor de echte lieveheersbeestjesliefhebber! Een aanrader.
Joris Pinseel
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Lenteperikelen
Elk jaar overkomt het me weer… na een stille winterslaap ontwaak ik
mee met de natuur en begin ik het leven rondom me te observeren.
De schoonheid ervan betovert me elke keer opnieuw, het is fijn hier
te vertoeven in dit kleine universum barstensvol nieuw leven.
Het ontluikende nieuwe groen heeft iets magisch. Eerst zie je de
knoppen opzwellen en dan, vaak in enkele uren tijd, ontvouwen zich
de kakelverse blaadjes die met hun frisse kleuren het grijze
landschap omtoveren tot een feeëriek gebeuren. Ik word weer
omzwachteld door groen en zie met een goedkeurende blik de
omwonende daken rondom me verdwijnen. Heerlijk beschermd in
mijn groene cocon.
Die eerste krachtige lentezon nodigt me uit om na de lunch even
pauze te houden en met gesloten ogen te genieten van de talrijke
zangvogels in mijn stukje bos. Het verbaast me altijd dat het
fluitconcert van mijn vogelvrienden hier zo’n krachtig volume heeft.
Bij mijn voorbereidende wandelingen in het veel grotere Hemelrijk
hoorde ik nooit zo’n overvloedig gezang. Ik vermoed dat dit
gewoonweg niet nodig is in het domein, er is plaats genoeg. Bij mij is
de concurrentie veel groter. De wijk wordt meer en meer
volgebouwd en er verdwijnt heel wat van de natuurlijke habitat voor
de boswezens. Hier in mijn stukje bos is het nog goed vertoeven, wat
maakt dat ik kan genieten van een overvloed aan gevleugelde
vrienden die de longen uit hun lijf zingen om hun territorium te
handhaven.
Ik ben zo blij dat ik enkele jaren geleden de vogelcursus heb gevolgd
bij Natuurpunt. Het maakt dat ik de meeste geluiden kan
onderscheiden, zeker in de vroege lente als de trekvogels terug
‘thuis’ komen. Ik kijk er altijd verlangend naar uit. Zonder
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hoorapparaten is mijn wereld héél stil, naturel hoor ik geen enkel
vogelgeluid, de stilte is onthutsend. Ik ben de technologie en het
team van mijn audiologen ontzettend dankbaar. Dankzij hen kan ik
zelfs het hoge geluid van het goudhaantje ontwaren, een ervaring die
ik de eerste keer met vochtige oogjes beleefde. Ook de thuiskomst
van de bonte vliegenvanger geeft me steeds weer een krop in de
keel. Deze dappere kleine vogel huist al jaren in een nestkastje op
mijn terrein. Vanaf begin april speur ik naar een teken van zijn
terugkeer en ben ik dolblij zijn roep te herkennen. Dit jaar zag ik het
mannetje naarstig zoeken in de talrijke nestkastjes op mijn terrein. Ik
vroeg me af waarom… Wist hij het juiste kastje niet meer te vinden?
Was hij op zoek naar zijn partner? Ik heb er geen idee van. Feit is dat
ik hem sinds enkele weken hoor fluiten rond zijn ‘correcte’ habitat.
Nu is het wachten. Mocht het kastje bewoond zijn door de
vrouwelijke vliegenvanger, dan zal ik binnen enkele weken zeker
activiteit bemerken als de jongen worden gevoed.
Enkele dagen geleden is het koppel zwartkopjes teruggekeerd vanuit
hun winterverblijf in het verre zuiden. Het mannetje zingt als een
echte babbelaar, het is een kenmerkend gezang dat ik steeds
onmiddellijk oppik. Soms twijfel ik een beetje, omdat de meer sobere
heggenmussen eveneens zo’n brabbeltaaltje kunnen zingen, maar
gisteren zag ik mijnheer (met zwart hoedje) en mevrouw (met bruin
hoedje) een bad pakken in het vogelbadje en toen wist ik het zeker…
ze zijn terug ‘thuis’!
Tot mijn grote vreugde zijn de merels terug in getale toegenomen.
Net als wij hebben zij te lijden onder een pandemie. Deze dappere
vogels hebben zich volgens mij ten dele terug hersteld, en hun
gezang klinkt me als de meest kostbare melodie in de oren. Ik wens
ze een uiterst vruchtbaar jaar toe!
In dat opzicht is de opvoeding van mijn kleine terriër Oliver een
uiterst belangrijk gegeven. Na een intense gedragssturing begint hij
(dit is zijn derde zomer) te begrijpen dat het opjagen van de
gevleugelde vrienden géén optie is. Ik mag de eer hiervoor niet
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geheel opstrijken, de kraaien hebben hem verleden jaar meer dan
duidelijk gemaakt dat hij zijn jachtinstinct dient te beheersen. Wat de
eekhoorns betreft, dat is voor hem nog altijd een andere kwestie, die
worden nog steeds belaagd en achtervolgd. Op zich geen probleem
want ze zijn duivels snel en vinden het volgens mij soms leuk mijn
kleine wollenbol op te hitsen.
Enkele dagen geleden was Oliver echter wel héél erg opgewonden en
zag ik hem steeds weer zenuwachtig staan blaffen in de buurt van
eenzelfde boom. De boom in kwestie werd een tiental jaar geleden
gedeeltelijk gekapt na een storm. Ik liet de stam staan, plantte er
klimop rond en hing er een nestkastje in. Het houten nestkastje werd
na een tijd geplunderd door de bonte spechten, die hier ook
vertoeven. Er zat een gigantisch groot gat in de zijwand en in mijn
ogen had het kastje zijn functie en nut verloren. Maar hierin vergiste
ik me toch schromelijk! In de natuur gaat er niet snel iets verloren,
het kastje was niet meer geschikt voor de vogelpopulatie, maar werd
blijkbaar gesmaakt door de eekhoorns! Eekhoorns bewonen
verschillende nesten, en meestal maken ze die gewoon in de top van
een boom. Blijkbaar viel dit bouwvallig nestkastje heel erg in de
smaak, want het werd duidelijk gebruikt als kraamkamer, een grote
eer! Nadat Oliver mijn aandacht erop had gevestigd merkte ik een
kleine peuter eekhoorn op, die zich stuntelig waagde aan zijn eerste
uitjes buiten het nest. Geholpen door de klimop vond hij genoeg
ondersteuning, maar het zenuwachtig geblaf van mijn viervoeter
stuwde hem uiteindelijk steeds terug naar het veilige dak van het
kastje, vanwaar hij ons met zijn pluizig snoetje kon beloeren. Ik
trachtte Oliver duidelijk te maken dat hij onze nieuwe vriend wat rust
moest gunnen, een bevel dat hij schoorvoetend opvolgde. Helemaal
vertrouwen doe ik het niet, dus ik houd een oogje in het zeil.
Het blijft altijd een hachelijk avontuur, deel te zijn van het grotere
geheel, dat besef ik na al die jaren als bosmens maar al te goed.
Sturen doe ik dus maar héél beperkt. Zelfs toen ik de zwarte kraaien
in al hun grootsheid zag paraderen rond het nieuwe eekhoornnest
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hield ik me afzijdig. Ingrijpen zou niet realistisch zijn, ook de kraaien
zijn een belangrijke schakel die hun voedsel moet vinden. Zij kunnen
niet, zoals wij, even naar de supermarkt hollen om de voorraad aan
te vullen. Leven en laten leven, met eerbied voor de hiërarchie van
het bos, dat is de les die menigeen onder ons nog ten volle moeten
leren.
Carine Schelkens
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In mei, in mei,
In mei, in mei,
leggen alle vogels een ei
Behalve de kwartel en de griet
Die leggen in de meimaand niet.
Hoe lang het geleden is dat ik bovenstaand rijm voor het eerst
hoorde of zag weet ik niet meer, maar wel dat het heel, heel lang
geleden is. Ondertussen heb ik in geen 60 jaar nog een griet gezien
en de laatste keer was niet eens in mei. Ondertussen is het meer dan
30 jaar geleden dat ik voor het laatst op Horendonk aan de overkant
van de straat in mei de kwartel hoorde slaan. Vandaag, in mei 2021,
ben ik al blij met twee door de lucht kantelende kieviten.
En toch blijft mei een maand met verrassingen. In de eerste week
vloog een houtduif met veel vleugelgeklepper op uit een
verdorrende thujastruik. Daar zat op ooghoogte een nest met twee
eieren. Twee dagen later vloog een andere houtduif op van een
takkennest in aanbouw anderhalve meter hoog in een gevorkte berk.
Houtduiven zoeken het laag dit jaar.
Vandaag 16 mei ligt de grond als wit behageld vol met bloemblaadjes
van appel en lijsterbes. Nooit, tenzij ik niet opgelet heb, bloeiden die
zo uitbundig als dit jaar. Nooit voorheen overwoekerde het welig
bloeiend fluitenkruid zo manshoog de boomgaard. Daar zit de droge
zomer van vorig jaar die het gras dunde allicht voor iets tussen.
Nooit bloeide het zenegroen met de blauwe kaarsen op de
vensterbanken zo uitbundig. Nooit zag ik een houthommel met zo
grote stuifmeelpaketten aan de achterpoten. Hij komt al een week
elke dag meerdere keren het zenegroen bezoeken. Vandaag
broemden ze zelfs met zijn tweeën reeds vanaf 7 uur in de ochtend
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de bloemen op en af. Aardhommels houden het dezer dagen dan
weer bij de groepen gele stinkende gouwe.
En dan vergeet ik de brem. Over heel Horendonk heb ik brem in geen
10 jaar meer zo welig, tot op de grond doorbuigend onder het
gewicht van de gele bloemen, gezien. Of, enkele dagen geleden, de
wei bij het Raai- en het Zandven: één witdonzen pluizig waas over
het gras met hier en daar een nog gele paardenbloem ertussen.
Goed voor de vlinders die bloemenweelde
Thuis dronken vooral het klein geaderd witje maar ook het klein
koolwitje en één van de twee dagpauwogen graag van de
paardenbloemen. De andere zocht het meer hoog in de seringen.
Anders dan de kleine vuurvlinder die het in april bij de witte
bloempjes van de zandraket hield en in mei met die bloempjes
verdween. Of neem de hondsdraf die dit jaar tussen het ijle gras de
ruimte heeft en waar bont zandoogje, klein geaderd witje, klein
koolwitje, citroenvlinder en atalanta van houden.
En zeggen dat mei nog maar halfweg is. Het wordt weer een goed
jaar. Ik laat alvast de driekleurige viooltjes verder mijn moestuin
koloniseren. Ook al voor de kleine parelmoervlinder die eind april
reeds een paar keer present gaf.
Koen Verschoore

De Korhaan nr. 3 / juli 2021

Pagina 46

Beheerwerken in de regio
Zin om eens mee te handen uit de mouwen te steken in één van onze
natuurgebieden? Dat kan op verschillende plaatsen en tijdstippen.
We kunnen altijd hulp gebruiken.
Gereedschap is aanwezig, kledij volgens weersomstandigheden.
Werkhandschoenen zijn handig.
We voorzien een hapje en een drankje.

Beheerteam Stappersven
Werken in Stappersven, De Boterbergen, De Nol en de Nolse Duinen.
Elke eerste zaterdag van juli tot maart van 9u – 15u30

Eind vorig jaar werd het Life Helvex-project in het Stappersven
afgerond.
Ruim zes jaar werden er grootschalige natuurherstelwerken uitgevoerd. In het Stappersven werd er vooral ingezet
op herstel van de Nolse Duinen, venoeverherstel en het verwijderen
van exoten. In de Boterbergen werden brede bosranden aangelegd.
De bouw van een uitkijktoren en een uitkijkplatform aan het
Stappersven waren de spreekwoordelijke kersen op de taart.
In een groot deel van het Stappersven heeft Natuurpunt de inzet van
groot materieel niet geschuwd. Dat is duidelijk te zien in het
landschap. Tijdens de grote omvormingswerken hebben wij als
beheerteam niet op onze lauweren gerust. In een groot natuurgebied zoals het Stappersven is er altijd wel wat te doen.
De inzet van vrijwilligers zal de komende jaren belangrijk blijven.
Maaien en afvoeren van pijpenstrootje, plaggen in de Nol,
verwijderen van exoten,… is maar een kleine greep uit de vele taken
die ons wachten. Vele handen maken het werk licht!
Als je graag in een ongedwongen sfeer op je eigen tempo de handen
uit de mouwen wil steken in de natuur, terloops ook nog wat wil
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opsteken van wat er allemaal groeit en bloeit, of gewoon eens graag
een straf verhaal hoort; dan zou ik niet meer aarzelen en meedoen!
Voor soep en brood tijdens de middag en versnaperingen tussendoor
wordt gezorgd.
Info:
Luc Jordaens
Luc.jordaens@belgacom.net
Beheerteam Marijnevennen
Werken in Lisseven en de Smidsevijvers
Af en toe tijdens de herfst- of wintermaanden van 9u – 12u30

De Marijnevennen, met deelgebieden “Lisseven” en “Smidsevijvers”
zijn relicten van een groot ven- en veengebied. De gebiedjes liggen
middenin intensief landbouwgebied maar blijven - samen met oude
karrensporen met mooie knotelzen - waardevolle oases en
stapstenen tussen de Kalmthoutse Heide en De Maatjes.
De herfstbeheervoormiddag concentreert zich voornamelijk rond het
ven in het Lisseven waar we maaien en plaggen.
De winter gebruiken we om onderhoud te doen in het bos en, waar
nodig, te knotten.
Tijdens de pauze is er tijd voor een versnapering en een babbel.
info:
Igor Vandamme
igor.vandamme@skynet.be
Beheerteam Essendonkbos
Werken in Essendonkbos, Potpolder en Spijkerbroekje
Twee beheerdagen tijdens herfst- en winterseizoen (Essendonkbos) van
9u – 12u30
Eén beheerdag in voorjaar (Spijkerbroekje) van 9u – 12u30

Twee jaar geleden werd de vallei van de Kleine Aa, ten noorden van
Essen bij de grensovergang, heringericht. De beek kreeg nieuwe
meanders en sommige stukken grond werden uitgeruild zodat ook
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de rechteroever een strook met natuurlijke vegetatie kreeg. Ook op
het terrein van de Potpolder werd een hermeandering voorzien en
ook daar werd het beheer heropgestart.
Door de hermeandering van de Kleine Aa ontstonden eilandjes
tussen de “oude” en de “nieuwe” beek. Eén van die eilandjes gaan
we dit najaar opplanten met Sleedoorn, Meidoorn, Gelderse roos en
Vogelkers Prunus padus. In de weilanden worden ook nog enkele
meidoornheggen aangelegd. Verder worden er nestkasten geplaatst
voor o.a. de steenuil. Volgend voorjaar maaien we bramen
(Spijkerbroekje) en knotten we enkele wilgen aan de Grenssloot.
We werken daar in een aangename sfeer; koffie en koffiekoeken
zullen aanwezig zijn.
Info:
Wim Van den Bergh
wim.van-den-bergh@skynet.be
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Dit voorjaar zullen we ons vooral herinneren als een lente die vrij koud was,
met redelijk droge maanden maart en april. In mei gingen de hemelsluizen
gedurende heel wat dagen open en viel er vrij veel neerslag.
Het is altijd spannend uitkijken naar de broedvogels die terug komen uit
hun overwinteringsgebieden. Het voorjaar is ook een goede periode om
zeldzame vogels ontdekken in de regio. In de streek werden dan ook enkele
opmerkelijke vogels gemeld.

Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) werd vanaf eind maart geregeld
waargenomen op het Stappersven, maar steeds in kleine aantallen.
In mei werd de soort nog sporadisch opgemerkt op dit ven.
Leuk was een Kwak (Nycticorax nycticorax) die op 22 april over
Wuustwezel vloog. Op 10 mei was een Kleine Zilverreiger (Egretta
garzetta) aanwezig in de Steertse Heide en nog een ex. was op 25
mei aanwezig in de Maatjes. Grote Zilverreigers (Egretta alba)
werden weer dagelijks waargenomen op heel wat plaatsen. Tussen
half april en eind mei werd af en toe een Purperreiger (Ardea
purpurea) waargenomen, vooral in de Maatjes en de Kalmthoutse
Heide. In mei werd ook Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra) in de
Kalmthoutse Heide waargenomen. Af en toe trokken gewone
Ooievaars (Ciconia ciconia) door de regio, nog tot half mei werden
exn. waargenomen. Vanaf begin april waren geregeld enkele
Lepelaars (Platalea leucorodia) aanwezig. Vooral in de Maatjes en de
Kalmthoutse Heide had je kans om deze soort aantreffen, maar ook
bij Essendonkbos in Essen werd een ex. waargenomen.
Van 1 tot en met 5 maart was nog een groep van 22 Kleine Zwanen
(Cygnus columbianus bewickii) aanwezig in de Wezelse Heide. Ook
langs het Handelaar in Kalmthout-Achterbroek werden gedurende
deze dagen nog groepjes waargenomen.
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Smienten (Mareca penelope) waren regelmatig aanwezig, vooral op
het Stappersven. Opvallend was dat de soort steeds in zeer lage
aantallen waargenomen werd. Op het Stappersven werden in het
verleden tot het vroege voorjaar vrij grote groepen waargenomen,
daar lijkt nu helemaal geen sprake meer van. Pijlstaarten (Anas
acuta) werden nog tot half april af en toe gemeld. Zomertalingen
(Anas querquedula) waren vrij regelmatig te zien op de natte
weilanden van de Steertse Heide. Ook op het Stappersven en in de
Maatjes was de soort aanwezig. Slobeenden (Spatula clypeata)
waren heel de lente regelmatig te zien, vooral in de Kalmthoutse
Heide en de Maatjes. De grootste aantallen voor deze soort werden
traditioneel weer gezien op het Stappersven. Brilduikers (Bucephala
clangula) werden de hele periode opgemerkt op het Stappersven en
de Biezenkuilen, maar steeds in zeer kleine aantallen. Speciaal voor
de regio was een mannetje Middelste Zaagbek (Mergus serrator) dat
op 24 maart op het Stappersven zwom.
De eerste Wespendief (Pernis apivorus) werd begin mei genoteerd;
daarna werd de soort geregeld waargenomen. Heel bijzonder was de
waarneming op 22 mei van een Grijze Wouw (Elanus caeruleus) in de
Maatjes. Tussen 11u. en 12u.45 liet de vogel zich aan verschillende
waarnemers prachtig bekijken. Zwarte Wouwen (Milvus migrans)
trokken vanaf begin april vrij regelmatig door de regio. Ook Rode
Wouwen (Milvus milvus) trokken tussen begin maart en eind mei
door de regio. Op 27 en 28 april waren zelfs 4 exn. aanwezig in de
Maatjes. In april en mei werden enkele Zeearenden (Haliaeetus
albicilla) overvliegend of kort pleisterend opgemerkt in de
Kalmthoutse Heide. Ook over de Wezelse Heide en de Maatjes vloog
op 30 april en 1 mei een ex.. Vanaf half maart werd Bruine
Kiekendief (Circus aeruginosus) terug opgemerkt in de regio. Blauwe
Kiekendieven (Circus cyaneus) waren nog vrij geregeld te zien in de
Kalmthoutse Heide en in de Maatjes. Ook in mei trokken er nog
enkele exn. door. Erg bijzonder waren de waarnemingen van
Steppekiekendief (Circus macrourus). Op 24 april vloog een ex. over
de Kalmthoutse Heide. Op 10 mei nog een ex. in de Wezelse Heide.
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Op 21 en 22 april werd een jagend mannetje Grauwe Kiekendief
(Circus pygargus) waargenomen in de Maatjes. De eerste Visarend
(Pandion haliaetus) vloog over de streek op 10 april en daarna
volgden er nog enkele waarnemingen. Op 29 mei vloog nog een laat
ex. over de Maatjes. Op 11 mei vloog een wijfje Roodpootvalk (Falco
vespertinus) laag over de Maatjes. Smelleken (Falco columbarius)
trok tussen eind maart en begin mei vrij geregeld door. Boomvalk
(Falco subuteo) was vanaf half april terug te zien in de
heidegebieden, maar altijd in kleine aantallen. Slechtvalk (Falco
perigrinus) werd bijna dagelijks waargenomen, vooral in de
Kalmthoutse Heide en de Maatjes, maar ook op andere plekken.
Patrijs (Perdix perdix) werd geregeld gezien, vooral in de Maatjes en
de Wezelse Heide had je een goede kans om de soort aan te treffen.
Ook in Essen werden verschillende koppeltjes opgemerkt. Tussen
eind april en eind mei werd geregeld Kwartel (Coturnix coturnix)
gehoord in de Wezelse Heide. Ook bij het vliegveld van het Klein
Schietveld en in de Kalmthoutse Heide werd een ex. gehoord.
Tussen begin maart en half april vlogen er af en toe groepjes
Kraanvogels (Grus grus) over de streek. Tussen begin maart en begin
mei werden af en toe soltaire of enkele Kluten (Recurvirostra
avosetta) waargenomen op het Stappersven. De eerste Kleine
Plevier (Charadrius dubius) was half maart terug aanwezig in de
regio. Bontbekplevieren (Charadrius hiaticula) waren af en toe
aanwezig bij de Steertse Heide en bij de natte weilanden van de
Maatjes. Op 3 april was een Zilverplevier (Pluvialis squatarola)
aanwezig in de Steertse Heide en een ex. in zomerkleed was op 19
mei mooi te bekijken bij de natte weilanden langs Hanne Wiewau in
de Maatjes. Deze soort is een zeldzame gast in de regio. Bijzonder
waren twee Temmincks Strandlopers (Calidris temminckii) die op 30
april mooi te zien waren bij de natte weilanden langs Hanne Wiewau
in de Maatjes. Kemphaan (Calidris pugnax) werd geregeld
waargenomen. Vooral bij het moeras van de Riethoek en de natte
weilanden bij Hanne Wiewau in de Maatjes werden kleine groepjes
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opgemerkt. Enkele Zwarte Ruiters (Tringa erythropus) trokken
gedurende deze periode door de regio. Bosruiter (Tringa glareola)
werd af en toe gemeld, vooral in de Kalmthoutse Heide en bij de
natte weilanden van de Maatjes. Groenpootruiter (Tringa nebularia)
was een vrij talrijke doortrekker. Slechts enkele Grutto’s (Limosa
limosa) verbleven in de Maatjes. Houtsnip (Scolopax rusticola) deed
het goed, er kwamen heel wat meldingen binnen van baltsende exn
in de Kalmthoutse Heide en het Klein Schietveld. Op enkele plaatsen
werden Bokjes (Lymnocryptes minimus) opgestoten.
Op 20 april vlogen er 2 Visdieven (Larus marinus) over de
Kalmthoutse Heide.
Op 25 april zong er 1 Zomertortel (Streptopelia turtur) in de Maatjes
en op 11 mei was 1 ex. aanwezig bij de Groenendries in Kalmthout.
Verder waren er geen meldingen, het lijkt er op dat de soort zo goed
als uit de regio verdwenen is.
Oehoe (Bubo bubo) doet het goed in de regio, er werden weer
enkele broedgevallen vastgesteld. Gedurende deze periode
pleisterden er af en toe enkele Velduilen (Asio flammeus) in de
Kalmthoutse Heide en de Maatjes.
Enkele groepjes Bijeneter (Merops apiaster) vlogen in mei over de
regio. Een Hop (Upupa epops) pleisterde op 5 mei in een tuin in
Heide-Kalmthout en nog 1 ex. liet zich op 23 mei gedurende de hele
dag heel goed bekijken in de Kalmthoutse Heide. Middelste Bonte
Spechten (Dendrocoptes medius) werden weer geregeld
waargenomen op heel wat plaatsen op de regio.
De eerste Oeverzwaluwen (Riparia riparia) verschenen op 28 maart.
In de Maatjes en Wezelse Heide waren er enkele broedkolonies. De
eerste Huiszwaluw (Delichon urbicum) was terug in de regio op 8
april. Slechts 1 Duinpieper (Anthus campestris) vloog op 6 mei over
de Kalmthoutse Heide. Op 9 mei was een Nachtegaal (Luscinia
megarhynchos) aanwezig in de Nol en nog een ex. zong in de Maatjes
op 25 mei. Nachtegaal is een zeldzame vogel in de regio. Paapje
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(Saxicola rubetra) was een vrij regelmatige doortrekker tussen eind
april en half mei. De meeste meldingen kwamen uit de Kalmthoutse
Heide en de Maatjes. Ook Tapuit (Oenanthe oenanthe) was op
doortrek zeer regelmatig te zien. De eerste Beflijster (Turdus
torquatus) verscheen begin april. Daarna werd de soort zeer
regelmatig waargenomen tot half mei. In de Kalmthoutse Heide werd
een max. van 15 exn geteld. Een Cetti’s zanger (Cettia cetti) werd
geregeld gehoord in de Maatjes. Deze soort heeft intussen grote
delen van Vlaanderen helemaal veroverd, maar in onze regio blijft
het een zeldzame gast. De gevarieerde zang van de Bosrietzanger
(Acrocephalus palustris) was te horen vanaf 11 mei. Vanaf 9 mei
werden er heel wat Spotvogels (Hippolais icterina) opgemerkt,
vooral in de natuurgebieden maar ook op enkele andere plaatsen in
de regio waar struwelen te vinden zijn. Vanaf eind april arriveerden
er enkele Braamsluipers (Curruca curruca). De soort was vooral te
horen en te zien bij een aanplant langs de spoorlijn in Kalmthout,
maar ook in de Kalmthoutse Heide werd de soort genoteerd. Vanaf
29 april was Fluiter (Phylloscopus sibilatrix) terug in de regio. Er
waren enkele territoria in de Kalmthoutse Heide en op het Klein
Schietveld. Dit blijft toch een schaarse vogel in de streek. Matkop
(Poecile montanus) is zeldzaam geworden in de streek en werd af en
toe nog gezien op het Klein Schietveld. Ook in het Marum net buiten
de regio is de soort nog aan te treffen. Vanaf begin mei werden
geregeld enkele Wielewalen (Oriolus oriolus) gezien en gehoord in
de Kalmthoutse Heide. Tussen half en eind mei waren Grauwe
Klauwieren (Lanius collurio) aan te treffen op enkele locaties. Zo
werd de soort – voor het eerst ooit - waargenomen langs de Kleine
Aa bij Essendonkbos in Essen. De broedvogels van de Kalmthoutse
Heide en de Maatjes zijn ook teruggekeerd. Een heel bijzondere
waarneming was deze van een Roodkopklauwier (Lanius senator) bij
de Biezenkuilen. De vogel was aanwezig tot 15 mei.
Heel merkwaardig was de melding van Bonte Kraai (Corvus cornix)
die op 27 mei pleisterde in een weiland langs de Groenendriesstraat
in Kalmthout, ook de volgende dag was deze vogel nog aanwezig.
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Vroeger was dit een vrij gewone wintergast, maar tegenwoordig
overwintert ze meer in het noorden. Een waarneming in mei is dan
ook heel bijzonder. Raven (Corvus corax) werden geregeld gemeld in
de Kalmthoutse Heide, het Klein Schietveld en de Wezelse Heide.
Langs de Groenendriesstraat werden nog enkele koppels Ringmus
(Passer montanus) opgemerkt. In een regio is dit ook een zeldzame
broedvogel geworden. Op 1 april vloog een Europese Kanarie
(Serinus serinus) over het Stappersven. Kleine Barmsijs (Acanthis
cabaret) werd dit voorjaar opvallend veel waargenomen. In de
Kalmthoutse Heide waren in maart en april verschillende groepen
aanwezig en zelfs in mei werden er nog enkele zingende vogels
opgemerkt. Goudvinken (Pyrrhula pyrrhula) werden op enkele
plaatsen gemeld. De soort werd ook genoteerd in de Horendonkse
Bossen. De vogel blijft toch schaars in de regio. Appelvink
(Coccothraustes coccothraustes) blijft het zeer goed doen in de regio
en werd op veel plaatsen waargenomen. Op 27 maart was een
Geelgors (Emberiza citrinella) ter plaatse in de Wezelse Heide.
Tot zover dit overzicht.
Het volledige aanbod met vogelwaarnemingen kan je op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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Natuur
Zouden vogeltjes soms ook “in nesten” zitten ?
(L. Couzin).
Natuur, vergeef het de mens, want hij weet niet wat hij doet.
(Th. Thoris).
Snoep nog verstandiger : eet een onbespoten appel.
(K. Lehman de Lehnsfeld).
De stilte van de natuur heeft veel geluiden
(H. Roland Holst).
Nooit heeft een winter, hoe streng hij ook mag geweest zijn, belet
dat de rozen in de zomer bloeien.
(R. De Masny).
Recreatie: pluk de dag, maar niet de planten.
(K. Lehman De Lehnsfeld).
Tegenwoordig weten de meeste kinderen pas dat het lente is, als de
eerste krokusjes op het televisiescherm verschijnen.
(R. De Backer).
Er was eens een mooie vlinder die een mooie bloem zoende…
(L. Verbeeck).
Corona heeft veel mensen doen beseffen hoe troostend de natuur is.
(Veerle).
Veerle
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