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Heide vertelt!

1970: de start van het beheer van de Kalmthoutse heide.
Een eerste project dat uitgevoerd werd was het aanleggen van wandelpaden. De bedoeling was een
vrij toegankelijk natuurgebied te creëren, maar wel op een zodanige wijze, dat grote delen van het
gebied gevrijwaard zouden blijven van verstoring door een overtollig bezoekersaantal. Dit om ook
de andere levende wezens die in dit gebied voorkomen hiervan ten volle te laten genieten, en dit
ook ter opwaardering van de flora en fauna. Het ontwerp van de wandelpaden werd voorgesteld
door Jan Jacobs, toen de gemeenteontvanger van de gemeente Kalmthout en fervent
heidewandelaar, samen met een groep sportievelingen. Er was ook een ruiterpad voorzien. Op
houten paaltjes werden er hoefijzers bevestigd, die na iedere winter telkens verdwenen waren. Een
Noorderbuur werd als dader betrapt. Hij verzilverde ze
met zilververf, om ze dan daarna nog eens echt te
”verzilveren”. De andere paden werden met kleur
gemarkeerd. Er loopt zelfs een “Grote Routepad” door
het gebied. Dit vertrok aan de Jeugdherberg” De
Klavervelden” bij Bergen op Zoom, liep door de
“Wouwse Plantage” en via Huybergen werd de
Kalmthoutse heide bereikt. Eerst liep het naar het
Grote Routepad:Kalmthoutse Heide
station van Heide, maar later naar het station Kijkuit.
Dit pad loopt langs de abdijen in de Kempen, naar de
Voerstreek, Hoge Venen, Luxemburg via Frankrijk naar Nice. Op wandelafstand bevindt zich er dan
een Jeugdherberg of Natuurvriendenhuis. In 1967 werd het pompstation van de Pidpa in de Wildert
opgestart. De bronputten liggen allemaal ten Noorden van de Huybergsebaan. Met het oog op de
daaruit mogelijk voortvloeiende verdroging heeft Robert Havermans een stelsel van stuwen en
sluizen ontworpen en de samenstelling van de cement, die erbij gebruikt moest worden, zelf
bepaald. De niveaus van het opgestuwde water waren zodanig, dat men bij normale regenval een
zelfde hoeveelheid water kon opsparen, als de hoeveelheid water, die opgepompt werd. Met de
stijgende verdroging is dit systeem goud waard. Op de gracht, die van de Putse Moer naar het
Stappersven loopt, staan drie stuwen en een sluis. De Putse Moer ligt zes meter hoger. De stuwen
zijn daar geplaatst, waar de grond moerassig is. Deze gracht werd rond 1660 gegraven, om de
turfvaarten, die nu de grens vormen tussen Kalmthout en Essen van water te voorzien, als de vlotten
met turf uit de Nol naar Roosendaal moesten vervoerd worden. In 1730-1731 en 1732 waren het
droge zomers en alle vennen en turfvaarten lagen droog. Van toen af is de turfwinning in de
Kalmthoutse heide gestopt. Een ander groot probleem ontstond door de plotselinge uitbraak door
het Heidehaantje op de Struikheide, het kwam alleen voor als larve en kever. Die vraten de struiken
helemaal kaal. En dan werden we geconfronteerd met de massale sterfte onder de konijnen ten
gevolge van de Myxomatose. Omdat de konijnen het terrein niet meer begraasden, konden de
gekiemde zaden van hoofdzakelijk de grove dennen, en hier en daar ook van de berken, gewoon
doorgroeien en was de Heide op weg een mini-bos te worden. Elke grote vakantie kwamen er
jeugdgroepen dennenboompjes uittrekken. Toen de subsidies weg vielen, bleven ook de
jeugdgroepen weg.In 1976 woedde de eerste grote zomerbrand over de heide. Dit had als
desastreus gevolg, dat de heide nu in bos en gras zou veranderen. Met de Commissie zijn we naar
de Stabrechtse heide (Nederland) op bezoek geweest, om te zien hoe zij daar sommige problemen

oplossen. Hier situeert zich het Beuven, Nederlands grootste heide-ven. Later kwamen ze ook bij
ons op bezoek en ze vonden, dat we het nog zo slecht niet deden. In vroeger eeuwen werden
heidevelden, die te oud werden, in februari afgebrand; zo kwam er jonge hei. Ook de imkers waren
hier blij mee. Want, hoe meer bloemen hoe meer honing. Wij hadden een plek gekozen in de buurt
van de Mont Noir voor een winterbrand. Er was een rand van tien meter omgeploegd, om de brand
binnen de perken te houden. Maar er kwam bij de Commissie een boze klachtenbrief binnen. Juist
op dat terrein zou een zeldzame kever of spin leven. Dat leerde ons, dat het terrein waar zo’n brand
gepland zou worden, eerst grondig geïnventariseerd moest worden met alles wat deel uitmaakt van
de microflora en microfauna. Na nog één zo’n winterbrand zijn we er mee gestopt. Zomerbranden
zijn helemaal een ramp, want dan zijn alle kevers, libellen, spinnen actief. Vooral de rode bosmier
wordt hierdoor volledig uitgeroeid. Zij maken immers hun nest van droge dennennaalden, en die
branden als een lier. Ook voor bepaalde insecten en grondkruipende dieren is zo’n brand funest en
zelfs de strooisel laag met zaden gaat volledig in de vlammen op. We hebben ook de UIA aan grond
geholpen in het noorden van het reservaat, om er een onderzoekscentrum op te richten. Maar dit
grootse plan is nooit volledig uitgevoerd. Op dit ogenblik staat het gebouw er zieltogend bij. Het is
nu in het bezit van het A.N.B. Het sturen van het beheer vanuit het A.N.B. is verwaterd. Gelukkig

hebben de mensen, die op terrein werken heel veel ervaring. Toen wij in 1970 met het Beheer van
de Kalmthoutse Natuurreservaat begonnen, was een van onze agendapunten, dat er een Natuureducatief centrum zou komen. Rond het jaar 2000 werd dit een feit! Het Natuur-educatief centrum
“De Vroente” zag het levenslicht. In samenspraak met de gemeente is het een multifunctioneel
gebouw geworden. Het biedt onderdak aan het Kalmthoutse bijenteeltmuseum, en een zeer
moderne toeristische dienst van de gemeente Kalmthout. In de inkomhal vindt men de diensten van
onder andere A.N.B., maar vooral ook van diensten met een educatief aspect, zoals de opleiding
van natuurgidsen en opvang van groepen, zowel volwassenen als scholieren. En dan is er nog de
grote zaal, waar men op speelse wijze de heide tot leven brengt, met prachtige foto’s, opgezette
dieren, vogels en alle mogelijke ander materiaal, dat ons toelaat veel wetenswaardigheden met
betrekking tot de Kalmthoutse Heide te leren kennen. Ten slotte werd er op het gebouw een
verdieping gezet. Hier vond het secretariaat van het Grenspark, dat ondertussen 6000 ha groot is
een onderdak. Hierbij participeren zelfs de grote eigenaars, wiens domein binnen het reservaat ligt.
De recreatieve accenten liggen vooral op het Nederlandse deel. Deze structuur is een Europees
voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking. Ik ben blij dat ik, met vele anderen, bij mocht
dragen tot de realisatie hiervan. Een ander heikel punt, dat bijna een revolutie uitlokte, was het
afbakenen van broedgebieden, waar niet gewandeld mocht worden. Toen de broedterreinen
afgesloten werden vanaf 1 maart tot 1 juli, gebeurde dit in België voor de eerste keer. Nu is het idee
ingeburgerd en wordt het overal gewaardeerd.
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat)

Het Kalmthoutse wijkteam
Gisteren en eergisteren
zou in de kerk van Heide
het BIN-kerk-café doorgegaan zijn. Ook het
Kalmthouts wijkteam van
de politie zou er
vertegenwoordigd zijn
geweest. Binnen het
politiekorps zone Grens
werkt men niet meer met
een vaste wijkagent per
gehucht maar met een
team wat instaat voor de
wijkwerking in de ganse
gemeente. Wij stellen de
leden even aan uw voor
zittende vlnr: Danielle De Moor en Stephanie Raes, staande vlnr: Ann Loos, Nico Faes, Mona Van
Nassau en de teamchef van het wijkteam Maxim Meulebroeck.

Scouts Heide zorgen al 15 jaar voor veiligheid!
Wekelijks zijn ze actief in Heide
om bij start van hun activiteiten
de kinderen veilig naar het
speelterrein te loodsen. Het is
eigenlijk uniek wat deze
jeugdvereniging wekelijks doet.
Eddy Van Aerden, scout in hart
en nieren, verduidelijkt:
We zijn daar destijds mee
begonnen omdat sommige
ouders zich terecht zorgen
maakten over de almaar
toenemende verkeersdrukte en
de daarmee samenhangende
verkeersomveiligheid. Heel wat
van onze leden komen vooral
uit Heide en ook verderop in
Kalmthout moeten ze de drukke Kapellensteenweg oversteken om tot aan onze lokalen te geraken.
We hebben over al die jaren steeds een groep van een twintigtal bereidwillige ouders gevonden die
bij het begin en het einde van onze activiteiten post vatten aan de Zilverden en aan fietsenwinkel
Aerts (Hollekelderstraat). Zij zorgen ervoor dat onze leden op een veilige manier kunnen oversteken.
Uiteraard maken ook de toevallige passanten dankbaar gebruik van deze service. Dat niet iedereen
in Kalmthout precies weet wat we daar doen merken we aan de vele vragen van mensen die vragen
wanneer de koers gaat passeren, maar ook mensen die de weg willen weten. Om deze taak uit te
voeren krijgen wij de nodige medewerking van het gemeentebestuur, door het ter beschikking
stellen van de nodige uitrusting, en van de politiezone Grens die voor de opleiding zorgt. Ook onze
leidingploeg krijgt mee de opleiding “gemachtigd opzichter” zodat ze tijdens hun verplaatsingen
veilig met de leden op de baan kunnen.
(foto genomen 15 jaar geleden op het ogenblik dat de eerste gemachtigde opzichters van de scouts Sint
Maarten hun brevet uitgereikt kregen op het gemeentehuis)

Monumentenrit in plaats van herdenking aan het monument!
Het heeft allemaal te maken
met dat vies beestje! Het zorgt
ervoor dat ook een andere
nare herinnering, deze aan de
eerste wereldoorlog niet kan
herdacht worden. Al vele
jaren zijn de bevrijdingsfeesten, die in de maand oktober
aan het monument op het
Heidestatieplein plaatsvinden,
een begrip. Dit jaar zal het
gebeuren vervangen worden
door een “Monumentenrit”.
Zaterdag 24 oktober 2020 om
12u is het verzamelen geblazen op het Heidestatieplein voor een rit van 36 kilometer met oude militaire voertuigen. De rit zal
verschillende plaatsen aandoen verwant met het oorlogsverleden en eindigt rond 14 op het
marktplein in Kalmthout. Wie zelf over een militair voertuig beschikt en wil deelnemen, kan zich nog
tot en met 17 oktober inschrijven via www.kalmthout.be/monumentenrit-2020. Op de foto zien we
Walter Hendrickx van de oudstrijdersvereniging van Kalmthout in gezelschap van oud-strijder Jos
Roosen. Jos overleed in januari dit jaar in zijn 103ste levensjaar, hij was de oudste inwoner van
Kalmthout en verbleef in het rusthuis Sint-Vincentius.

Wat is er van hen geworden, klasfoto schooljaar 1947-48!
Nonkel
pater…,
wellicht
hebben enkele Heidenaars
enkele jaren geleden die
sappige uitzending gevolgd op
VRT. We kunnen er een
gedeeltelijk
vervolg
van
schrijven, want in Heide zijn er
eveneens enkele missionarissen op uit getrokken. Hiernaast
de
foto
van
enkele
‘avonturiers’, gekiekt tijdens
het schooljaar 1947-48, met
aan het hoofd Meester
Gommeren.
Onderste rij vanaf links: Willy Van Tichelen is missionaris geworden in de congregatie van ‘Het
Goddelijk Woord’ en heeft in Congo-Kinshasa in de pastoraal gewerkt. Heeft enkele malen met de
dood geworsteld (een chirurg had eens een scalpel achtergelaten in zijn abdomen…) Hij is
overleden. Naast hem: Frans Overlaet, Scheutist, heeft in en vanuit Kinshasa vorming gegeven in
Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville; geniet nu van een volledig pensioen in Brussel. De derde
vanaf rechts is Ward Vercraeye, wiens oudere broer als missionnaris in Columbië nog leeft. Die zal
er zeker meer over kunnen vertellen. De tweede op de bovenste rij vanaf rechts is Guido Van
Rompaey. Die is Benedictijn geworden en heeft in Zuid-Afrika een universiteit voor zwarte Afrikanen
gesticht en bestuurd. Hij is overleden. Naast hem staat Erik Elst, de zoon van onze beroemde
organist van de Parochie. Hij is Astronoom geworden. In het midden op de onderste rij zit mijn
jeugdboezemvriend Edgard Goeman die douanier geworden is, zoals zijn vader, en eveneens de
liefde voor de natuur te pakken kreeg. Hij is enkele maanden geleden overleden. Van de anderen

heb ik de naam vergeten en ken ik hun levensgeschiedenis niet. Misschien zijn er enkele lezers die
hen kunnen erkennen en er meer over kunnen vertellen? Dat kan een boeiend vervolg worden.
(bijdrage van Frans Overlaet)

Week van: “1dag niet” ingezet!
Zoals in onze extra uitgave van deze week al vermeld gaat het BINkerkcafé niet door. Het zou de opening geweest zijn van een nationale
actie “1dag niet” welke nu al enkele jaren in de maand oktober loopt.
De actie die de overheid opzet heeft als doel aandacht te vragen voor
de donkere dagen die in het verschiet zijn. Het is vroeger donker en later
licht en dat raadt potentiële daders aan om hun tijdsschema wat aan te
passen. Inbrekers komen niet alleen ’s nachts, zoals vele mensen wel
eens durven te vermoeden, maar slaan op alle momenten van de dag
toe. Vooral de avonduren, wanneer de avondschemering intreedt, is
soms een aangewezen tijdstip. De woning wordt even verlaten om bv.
de kinderen op te halen aan de school, de deuren worden niet altijd
zorgvuldig gesloten, een raampje blijft open staan, enz… Het was de bedoeling van de Kalmthoutse
BINs om de burgers hier nog eens op te wijzen en tips aan te reiken tijdens een bijeenkomst die
voorzien was in de kerk van Heide. Ook dit krantje is een initiatief wat is gegroeid uit het BINgebeuren waarbij het belangrijk is dat er in een straat, een wijk, een sociale cohesie wordt beoogd.
Als buren de handel en wandel van elkaar kennen zal het vlugger opvallen als er iets abnormaals te
zien is. Buren die elkaar beter kennen en elkaars woning nog meer is in het vizier houden zijn mooie
voorbeelden om samen inbraken te voorkomen. Tijdens de komende donkere dagen zullen wij via
dit krantje dan ook een aantal tips meegeven zodat we daar met zijn allen aan kunnen
denken/werken en te zorgen dat naast de corona de inbraken ons gespaard blijven. Hoe was dat
gezegde ook weer: beter een goede buur dan een ver familielid!

Heide heeft terug een postbus!
Vanaf deze week kunnen wij opnieuw brieven
posten in Heide. De nieuwe postbus werd tegen
de gevel van het station gehangen. We geven
echter nog een tip mee. Op het
Heidestatieplein is ook een defibrillator voor
handen, alleen hij is moeilijk te vinden en dat
gaat er waarschijnlijk niet op verbeteren als de
beplantingen rondom de kerk opnieuw zijn

aangeplant. Vandaar dat wij naar het
gemeentebestuur de tip meegeven om deze naast
de postbus te hangen. Op die plaats hangt hij mooi
in het zicht en dat is toch de bedoeling wanneer de
nood het hoogst is. Voor wie dit apparaat niet
moest kennen geven wij nog even mee dat
hiermee mensenlevens kunnen gered worden,
vooral bij hartfalen.

Sport: uit de oude doos
We kwamen in het bezit van een foto uit de oude doos genomen na een wielerwedstrijd ergens in
onze streek. Wij merken (voor ons toch) een aantal bekende personen vooraan vlnr: Marinus
Suykerbuyk, was afgevaardigde van de Belgische Wielerbond, Michel Lambrechts, alias Michellio,
het bloemenmeisje zou Rosette Janssen zijn (haar naam staat toch achteraan op de foto). Naast
Michellio, Jos Valckenborg uit Kapellen, ook BWB-afgevaardigde. De renner en vermoedelijk zijn
echtgenote of verloofde
zijn ons onbekend,
daarnaast
BWB
afgevaardigde
en
Internationaal
UCUjurylid Marcel Hensen,
met naast hem Willy
Suyckerbuyck.
En hoe precies het er
allemaal aan toe ging
zien we op de foto
hieronder. We zien de

BWB-afgevaardigden Marcel Hensen, Jos
Valkenborg en Rinus Suykerbuyk aan het
werk in de Withoeflei onder het toeziend
oog van Jos Loopmans. Samen met Jos
Spiessens vormde Jos Loopmans destijds
een duo onder de naam Sporta Heide. De
wetgeving voorzag dat de rijbaan een zekere
breedte moest hebben voor het organiseren
van wielerwedstrijden, de délégués
moesten dat dan ook opmeten vooraleer de
wedstrijd van start kon gaan!

Eerder verschenen krantjes kan je downloaden via www.binkalmthout.be

