
Natuur voor iedereen

Natuurpunt Waasland-Noord
Vriendenkring Panneweel

België - Belgique
P.B.

9170 Sint-Gillis-Waas
B.C.0494

Afgiftekantoor Sint-Gillis-Waas
P109182

VU: Geert Verwilligen
Koornaarstraat 6
9190 Stekene

Driemaandelijks tijdschrift van Natuurpunt Waasland-Noord julwi 2014



Toen ik van een bevriende vogelaar een  telefoontje 
kreeg dat er in Rupelmonde een pleisterende “Hop” 
zat op een voetbalplein ben ik daar onmiddellijk op 
af gegaan. Zo’n buitenkansje om deze rare vogel 
te kunnen zien liet ik uiteraard niet liggen.

 In Nederland en België is dit een zeer zeldzame 
vogel en daarom zeker een leuk cadeautje als je 
die dan ook nog eens op foto kan zetten.

Speciale waarnemingen in het Waasland.

De hop overwintert in Afrika en foerageert op kale 
plekken of veldjes met kort gras waar ze allerlei 
wormen, insecten en kleine reptielen, met hun 
relatief lange snavel  haastig verorberen.

De hop is niet schuw maar wel waakzaam en 
maakt dat met z’n opvallende kuif duidelijk als 
deze zich opgewonden of bedreigd voelt.

Zo zie je maar dat men op plekken waar je het 
niet verwacht soms verrassende waarnemingen 
kan meemaken. In ieder geval een superfijne en 
leuke ervaring om deze schitterende vogel in ons 
“Soete Waesland” te kunnen bewonderen. 

Tekst en foto’s : Karel Bryssinck
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Beste natuurvrienden,

Voor vele komt de vakantie in zicht, of is ze al begonnen.
Tijd om terug even op rust te komen. Voor vele ook 
de moment om wat verder weg de mooie plekjes op 
te zoeken. Maar je hoeft vaak niet zo ver te reizen om 
prachtige natuur te ervaren. Ook in ons eigen land 
zijn er mooie natuurplekjes te ontdekken, maar om 
uitgestrekte natuurgebieden te verkennen moet je het 
helaas wat verder zoeken. Natuur op wandelafstand 
is geen evidentie in ons dichtbevolkte Vlaanderen. 
De helft van de Vlamingen heeft geen toegang tot 
een natuurgebied op wandelafstand (binnen een 
straal van 1.6 km). Nochtans weet elk van ons hoe 
deugddoend een wandeling in de natuur kan zijn.

Bij de laatste verkiezingen was dit één van de prioriteiten 
die door Natuurpunt naar voor werd geschoven, maar 
totaal niet is opgepikt door onze politici.  Aandacht 
voor een beter natuur- en milieubeleid is in deze 
verkiezingen niet of nauwelijks aan bod gekomen. 
Er was enkel aandacht voor het sociaal-economische 
luik, wat natuurlijk ook niet onbelangrijk is.

Natuur in eigen streek veilig stellen is een belangrijk 
werkingsveld voor Natuurpunt, ook voor onze eigen 
afdeling. Alleen door het aankopen van gronden kunnen 
we er zeker van zijn dat er gezorgd wordt voor duurzame 
natuur. De laatste maanden hebben we ook enkele 
aankopen kunnen realiseren. Dit zowel in het Krekengebied 
van Saleghem als in de omgeving van het Speelhof te 
Stekene. Kleine stukjes, vaak maar een hectare groot, 
maar stilaan beheren we toch al ruim 130 ha natuur in 
het Waasland. Verschillende van onze gebieden zijn open 
gesteld voor wandelaars. Andere zijn (nog) te klein of 
kwetsbaar en kan je enkel bezoeken met een natuurgids.

Voor de aankoop van deze natuurgebieden kunnen we 
rekenen op een subsidie van de overheid, maar dit dekt 
natuurlijk niet alles. Onze afdeling moet zelf instaan voor 
de restfinanciering. En dit zijn toch nog steeds aanzienlijke 
bedragen. Hiervoor rekenen we op uw steun, giften 
vanaf 40 € zijn fiscaal aftrekbaar. Kijk even naar de laatste 
achterzijde van dit nummer, hier vind je meer info over hoe 
je ons financieel kan steunen. Elke euro die gestort wordt 
op onze reservatenrekening wordt integraal gebruikt voor 
de aankoop van natuur binnen ons werkingsgebied. Jij 
bepaalt dus zelf hoeveel natuur wij kunnen aankopen.

Maar naast het aankopen van nieuwe natuur, moeten 
deze ook beheerd worden. Wat en hoe dit gebeurt hangt 
af van het type natuur dat aanwezig is of dat we willen 
creëren. Het uitvoeren van dit beheer steunt bijna volledig 
op de inzet van vrijwilligers. In 2013 werden er 1.800 uren 
vrijwilligerswerk gepresteerd in onze natuurgebieden. 
Dit is 35 uur per week, dus een voltijdse loopbaan.

Voor dit beheer kunnen we nog steeds helpende handen 
gebruiken. Het is natuurlijk werken, maar tegelijkertijd ook 
‘ontspannend’ en gezellig. Je komt op locaties waar je als 
doorsnee bezoeker niet komt en je krijgt de kans om mooie 
waarnemingen te doen. Onze vereniging telt 850 leden, 
als elk lid 2 uurtjes komt meehelpen is de klus geklaard. 
Eigenlijk dus een minieme inspanning. Wil je hierover 
meer weten, stuur een mailtje naar marc@panneweel.be.

Marc Bogaerts 
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Voor de 8e keer hadden Marc en Brigitte weer een 
prachtig parcours uitgestippeld voor de 27 deelnemers 
van het Natuurweekend in de Voerstreek.

Er waren nogal wat nieuwe gezichten en de verwachtingen 
waren dan ook hooggespannen. De weersvoorspellingen 
waren nogal somber, maar in werkelijkheid bleek dit toch 
heel erg mee te vallen.  Vooral zaterdag wisselden de 
regenbuien af met zonnige perioden en vervolmaakten 
we onze techniek om de regenkledij aan en uit te trekken.  

De Voerstreek heeft een prachtig golvend 
landschap, een overvloed aan natuurschoon, vele 
hoogstamboomgaarden, rustige dorpjes, wat kastelen 
en grote hoeven in brede valleien met weilanden en 
bossen, talrijke riviertjes en beken met een flink verval. 
De ondergrond is erg kalkrijk en heeft een typische flora.

Vrijdag begon onze tocht in Nederland (Zuid Limburg) 
en trokken we door het Gerendal, het beroemdste 
bloemendal van Nederland. Het is een droogdal dat 
ontstaan is door de erosie van afstromend regenwater.  

De bosranden en wegbermen zijn het milieu 
bij uitstek van de wijngaardslak, beter bekend 
als de ‘escargot de Bourgogne’, die we dan ook 
talrijk aantroffen in alle mogelijke ‘standjes’. 

Af en toe zagen we een buizerd rondcirkelen boven 
het landschap. Deze dieren zijn makkelijker te spotten 
dan de schuwe dassen, die toch beschouwd worden als 
autochtone Voerenaars.  De Voerstreek kent namelijk 
de belangrijkste dassenpopulatie van Vlaanderen. Maar 
als oplettende natuurliefhebbers vonden we in het 
bos wel hun sporen en wissels en natuurlijk ook hun 
burchten.  We werden toch allemaal eventjes stil toen 
een veldleeuwerik al zingend naar grote hoogten steeg 
om vervolgens in duikvlucht terug naar het veld af te 

dalen.  Een tafereel dat je tegenwoordig niet veel meer 
kunt beleven.Na de picknick voerde ons pad naar de 
Orchideeëntuin. Op dit 1 ha groot terrein zijn niet alleen 
een twintig van nature in Zuid-Limburg thuishorende 
orchideeënsoorten samengebracht, maar ook ongeveer 
260 wilde plantensoorten.  Bij vele planten staat een 
naambordje met algemene info, wat de tuin zeer 
educatief maakt. Gelegen op een zacht glooiende helling 
is hij tevens oogverblindend mooi en rustgevend.

Zaterdag begon onze wandeling in Sint-Martens-Voeren.  
Het dorpsbeeld wordt opvallend gedomineerd door 
de 23 m hoge spoorwegbrug. Onze bestemming was 
Altenbroek, een grensoverschrijdend natuurreservaat 
dat zijn naam dankt aan een privé kasteeldomein in het 
midden van het gebied. Grazende Gallowayrunderen en 
Mergellandschapen zorgen voor een gevarieerd landschap.  
Je hoorde wel van ver de schurende scharnieren van de 
vele draaihekjes die we één voor één moesten passeren, om 
de weiden over te steken. Ze waren toch niet zo handig als 
je niet de juiste lengte had om samen met je rugzak erdoor 
te komen…. tot grote hilariteit van de toeschouwers die 
de hindernis zonder problemen hadden kunnen nemen!

Verderop ontdekten we hoe men het biotoop van 
de vroedmeesterpad probeert te herstellen met het 
plaatsen van kleine poelen of kuipen.  Deze pad is zeer 
zeldzaam en houdt van een stenige bodemstructuur.

Aan het volgende Natuurpunt infobord verklapte Marc ons 
dat Brigitte de meeste van deze borden had ontworpen.  
Ze werkt, als vrijwilligster, samen met een kleine groep 
medewerkers om in heel Vlaanderen, alle natuurgebieden 
informatieborden te verschaffen, in dezelfde huisstijl.  
En ze mogen gezien worden,  dit verdient een pluim!

’s Middags waren we blij een regenbui te ontlopen 
door onze picknick in een gezellig cafeetje te kunnen 
verorberen.  We konden ons daar tevens tegoed doen 
aan een lekkere dampende kom soep, à volonté.  

Na de middag vonden we iets minder smakelijk, 
namelijk een mestputje van een das, recht tegenover 
de molenhoeve.  Marc had ons hierover al een 
meer gedetailleerde uitleg gegeven. De das graaft 
namelijk kleine, 10 tot 15 cm diepe, putjes om zijn 

Verslag natuurweekend  Voerstreek. 

wijngaardslak                                               éénbes        foto’s Brigitte Van Passel
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uitwerpselen in te deponeren en laat deze onbedekt. 
Hij doet dit in de omgeving van zijn burcht, aan 
de bosrand, in het foerageergebied en langs 
territoriumgrenzen om rivalen op afstand te houden.

We hadden ook  al gezien hoe men verkeersslachtoffers 
tracht te vermijden onder de dassenpopulatie door 
het installeren van éénrichtingsluiken in de afsluiting 
langsheen de weg, zodat de dassen niet meer terug 
de baan op kunnen.Opvallend ook hier alom maretak 
in de hoge bomen. Langsheen holle wegen omzoomd 
door massa’s geurende meidoorn, waaronder zelfs roze 
meidoorn, trokken we terug naar de parking aan de kerk. 

’s Avonds vestigde Sylvain onze aandacht, tijdens zijn 
bedankingswoordje aan Marc en Brigitte, op 2 bijzondere 
mensen die belangrijk zijn geweest voor de streek op het 
vlak van natuur en geologie, namelijk Heimans en Thijsse.

Toen we zondagmorgen voor de laatste keer onze 
picknick klaarmaakten aan de ontbijttafel liet zich 
gewillig een eekhoorntje spotten.  De dag begon goed! 

Van Sint-Pieters-Voeren trokken we eerst naar het 
gehucht Veurs, met zijn mooie vakwerkhuizen.  We 
wilden absoluut ‘Bij Jetteke’ het lekkere Voerdrupke 
of sjlieëkreek kopen, een jenever gestookt met het 
extract van Voerense sleedoornpuimpjes.  Onze 
rugzak werd ineens een stuk zwaarder! 

De tocht ging verder door het Vrouwenbos …. de 
mannen hun fantasie sloeg meteen op hol! Het was een 
prachtig, gevarieerd bos met veel loofbomen, waar we 
een concert kregen van talrijke zangvogels : de zwarte 
mees, tuinfluiter, geelgors, pimpelmees, roodborstje, 
winterkoninkje, vink, boomkruiper, gekraagde roodstaart, 
koekoek… en dit inspireerde Paul om ons het verhaal te 
vertellen hoe de merel aan zijn goudgele bek en zwarte 
verenkleed is gekomen.  Wij waren in drie dagen nog niet 
zo stil geweest.  Midden in het bos hing iedereen aan 
zijn lippen, een magisch moment.  Schitterend toch! 

Na de middag gidsten Marc en Brigitte ons naar 
Kelmis (La Calamine), naar het Hohnbachtal, een 
bijzonder natuurreservaat, dat de sporen nog draagt 
van de vroegere zinkwinning van Vieille Montagne. 
Mijngangen, een spoortracé, getraliede poortjes. 
We passeerden een weide met superzeldzame gele 
zinkviooltjes, deze plantjes hebben zich aangepast aan 
een overmaat aan zink, afkomstig van een stortplaats 
van de oude mijn. We vonden daar nog een raar beest, 
dat een rode vloeistof uitspuwde als je het aanraakte. 
Carine nam het onverschrokken ter hand om Hugo de 
gelegenheid te geven het diertje verder te bestuderen.  
Later zou blijken dat dit om de larve van de zeldzame 
reuzengoudhaan of bloedspuwer (een keversoort) ging.

Maar wat deze dag toch heel bijzonder maakte was de 
verschijning van een zwarte wouw.  Een grote, donkere 
vogel met een lange, gevorkte staart. In onze streken toch 
vrij uitzonderlijk.Een mooie dreef, geflankeerd door het 
beekje de Hohnbach, bracht ons terug naar de parking 
waar we afscheid moesten nemen van al deze fijne mensen.

Hopelijk tot volgend jaar!  Met dank aan onze gidsen.

Viviane Campers (op basis van de notities van Gaston)

zinkviooltje                                                                        foto  Brigitte Van Passel
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In 2005 startte de provincie Oost-Vlaanderen met het ondersteunen van soortenbeschermingsprojecten. Sindsdien 
werden er tal van projecten uitgevoerd en deze lijst groeit steeds verder aan. De subsidie heeft als belangrijkste doel 
concrete en duurzame resultaten op het terrein te bereiken voor typische of bedreigde Oost-Vlaamse planten en dieren.

Prioriteit gaat naar de natuuraandachtszones. De Grote Geule en de Kreken van Saleghem vallen hier onder.

Onze vereniging heeft in augustus 2013 een project ingediend voor het herstellen van de rietvegetatie 
rond de Kieldrechtse Watergang. De Kieldrechtse Watergang maakt deel uit van ons erkend reservaat 
‘De Grote Geule’ en vormt een natuurlijke verbinding met de Kreken van Saleghem.

In het verleden zijn tussen Meerdonk en Kieldrecht vele rietkragen verdwenen langsheen deze waterloop. Rietkragen 
werden opgehoogd, soms zelfs met huisvuil of baggerspecie, elders werden rietkragen kapot gespoten met herbiciden. 

Sedert 1995 is onze vereniging gestart met het opkopen van kleine perceeltjes die na de 
ruilverkaveling van de jaren 80 waren toegewezen aan vele eigenaars. Met succes zijn enkele oude 
verwaarloosde rietkragen hersteld. Recente broedvogelinventarisaties geven meerdere koppels 
kleine karekiet, bosrietzanger, blauwborst, rietgors en ook een enkele rietzanger. 

Dank zij de subsidie van onze provincie kunnen we onze visie verderzetten, mogelijk komt er zelfs een 
broedgeval van bruine kiekendief. De oevers van enkele aanpalende perceeltjes zal worden afgegraven 
en omzoomd met een raster. In het najaar wordt het raster verwijderd en kunnen de paarden ons 
cyclisch (wisselend om de vijf jaar) maaibeheer van de andere perceeltjes aanvullen.

Denk evenwel niet dat alles op een schoteltje wordt aangebracht; je moet een bouwvergunning aanvragen met 
de nodige detailplans, voor de subsidie dient een projectdossier te worden opgesteld met een gedetailleerde 
motivatie en plans, daarna komt nog een machtiging en moet je ook nog aan het polderbestuur een goedkeuring 
vragen. Dus voordat je een schup in de grond kan steken dient veel papierwerk te gebeuren. Gelukkig zijn we 
ondersteund door onze professionele medewerkers van Natuurpunt Mechelen;  Esther Castermans heeft ons 
in alle zaken ondersteund en heeft gezorgd voor het opstellen en indienen van het volledige dossier.

Indien je meer gedetailleerd informatie over dit projectje wenst te bekomen, bezoek dan onze website www.panneweel.be. 

Jan Vandermeulen

Soortenbeschermingsproject aan Grote Geule  in Meerdonk 
gesubsidieerd door provincie Oost-vlaanderen.
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De argusvlinder (Lasiommata megera) is volgens de 
recente Vlaamse Rode Lijst een bedreigde vlindersoort 
in ons gewest. In leefbare populaties komt hij nog enkel 
voor in de kustpolders, de Voerstreek en het Antwerps 
Havengebied. Maar ook in SGW komt (of kwam) hij 
nog voor met name op de zuidelijke hellingen van 
de Koningsdijk tussen De Klinge en Kieldrecht.

De vlinder is een warteminnende soort en is aangewezen 
op bloemrijke graslanden met grote stenen of op het 
zuiden gerichte open plekken in de vegetatie . Op het 
zonbeschenen talud van de “Koningse dijk” zorgt grazend 
vee voor gunstige omstandigheden. Ze houden het gras 
kort en trappen de grasmat open. De vlinders kunnen 
hier snel opwarmen door met hun vleugels opengespreid 
te zonnen op de kale bodem. Ze leggen hun eieren op 
de ruige graspollen van kropaar, gestreepte witbol en 
op struisgrassen. Voor  goede vruchtbare eieren heeft de 
argusvlinder nood aan nectarplanten: distels, knoopkruid, 
gele composieten zoals biggenkruid en Jakobskruiskruid.

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
(INBO) vermeldt in haar Basisrapport voor het 
Soortbeschermingsplan argusvlinder de aanwezigheid 
van de vlinder op Koningsdijk in SGW. Onder een foto 
van de dijk staat “...acuut gebrek aan nectarplanten 
door het gebruik van dicotyl-pesticiden”. Deze 
herbiciden worden veel gebruikt in graslanden 
en doden alle planten behalve grassen. 

Naar aanleiding van de aanleg van een toeristisch 
fietspad boven op de dijk (2012) pleitte onze afdeling 
voor een beschermingsplan van de natuurwaarden 
langs deze dijk door de Kieldrechtpolders. Vooral 
de rietvelden in de oude dijkputten en de grazige 
zuidhellingen met meidoorns en braamstruiken kwamen 
in gevaar door een intensiever agrarisch gebruik.

Tot nu toe is er van een plan nog niets in huis gekomen: 
de runderen grazen ook in volle broedseizoen in de 
rietmoerassen, de dijkhellingen lijden onder een 
verhoogde begrazing en  herbiciden doden alle 
bloemen, struiken en spontaan kiemende eiken.

Op vraag van Natuurpunt zijn het gemeentebestuur en het 
polderbestuur onlangs met de boeren-pachters van de dijk 
gaan praten. Deze zouden bereid zijn om tegen vergoeding 
een beheerovereenkomst af te sluiten met de Vlaamse 
overheid (VLM) om de natuur er wat meer kansen te geven.

We hopen dat die er snel komt want ondertussen 
is het geleden van 2012 dat er nog argusvlinders 
op de Koningsdijk gezien werden.

Jan Dhollander

Beschermingsplan argusvlinder, ook in Sint-Gillis-Waas? 

argusvlinder                                               foto Sylvain Lockefeer 
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In kader van het te voeren beheer is het belangrijk dat we een goede kennis hebben van de natuur in onze 
natuurgebieden. Heel wat mensen zijn actief bezig met natuurstudie, ook binnen onze eigen afdeling (vogeltellingen, 
planteninventarisaties, nachtvlinderonderzoek, …). Maar deze kennis wordt nog te weinig gedeeld.

WAKONA (Wase Koepel voor Natuurstudie) organiseert daarom dit jaar haar eerste Natuurstudiedag. 
Diverse sprekers zullen een korte presentatie brengen over hun onderzoeksterrein. 

	 •	 5	jaar	kleurringonderzoek	naar	kokmeeuwen;	van	Spaanse	afvalstorten	tot	Wase	natuurgebieden

	 •	 Moerasnachtvlinders	in	het	Waasland

	 •	 Eekhoorns	krijgen	bruggen	om	bossnippers	te	verbinden

	 •	 Het	project	dagvlinders	Durme-	en	Scheldeland	in	een	notedop.

	 •	 10	jaar	Broedvogelinventarisatie	op	de	Grote	Geul	te	Kieldrecht

Maar om het wat luchtiger te houden zijn er ook een aantal workshops voorzien waar je zelf aan het werk kan. 
Braakballen pluizen, paddenstoelen en microscopie, libellen determineren op basis van larvenhuidjes, …

Kortom, dit beloofd een boeiende dag te worden. Noteer dus alvast 29 november in je agenda, deze 
studiedag gaat door in Stekene. Hopelijk krijg je hierna zelf zin om aan natuurstudie te doen.

Meer nieuws in ons volgende tijdschrift. Info bij Marc Bogaerts, marc@panneweel.be

WAKONA Natuurstudiedag – 29 november 2014

Een gans jaar heeft ze de cursus Natuurgids gevolgd. Haar 
terreinstudie over het Sint-Jacobsgat mag gezien worden. 
En ook over haar stagewandeling was iedereen lovend.

Op 27 april was het dan zover, tijdens de Vlaamse 
Ardennendag mocht Brigitte Van Passel (ons bestuurslid) 
haar diploma van Natuurgids in ontvangst nemen 
uit de handen van Paul Strijckers, Directeur van het 
CVN (Centrum voor Natuur- en milieueducatie).

De volgende maanden zal je haar zeker nog ontmoeten 
tijdens één van onze vele natuureducatieve activiteiten.

Nieuwe natuurgids voor Natuurpunt Waasland-Noord
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Zondag 20 juli

Studietocht Stropersbos

Bezoek aan het ‘Noordelijk begrazingsblok’ in  het 
Stropersbos. Samenkomst westelijke ingang van het bos 
aan de Liniedreef  schuin tegenover gereedschappen 
Donckers,  De Stropersstraat 73 te 9190 Kemzeke. Start 
om 9.30u. Einde 12 u. Honden niet toegelaten.

Door plaggen, maaien en begrazen groeit dit 
begrazingsblok uit tot een mozaïek van schrale biotopen 
met tal van interessante planten, vlinders, libellen en 
vogels. Geen lange wandeling maar een echte studietocht.

Info: Jan Dhollander  03 7706426 

Een ontspannend, sportief evenement met 
aandacht voor natuur en verleden.  Start 19 uur 
aan Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, 9170 
Meerdonk .  We maken een fietslus van ± 30 km 
en zijn tegen 22 u. terug aan het Natuurhuis.   Info: 
hugo.de.beuckeleer@telenet.be of 0478 509635

Woensdag 30 juli

Avondfietstocht naar de Weelkens (Clinge) 
en de Koningsdijk activiteit

Zondag 3 augustus 

Openschuurdag 

Vierde openschuurdag Vriendenkring Panneweel van 
14 uur tot 17 uur. Om 15 uur start de wandeling met 
natuurgids. Doorlopend Natuurstudie-activiteiten 
van 14u30 tot 17 uur met speciale aandacht voor 
kinderen.  Het thema voor augustus zijn vlinders 
en libellen. De omgeving van het Natuurhuis is erg 
aantrekkelijk voor vlinders, waterjuffers en libellen. 
Ontdek samen met onze specialisten deze wondere 
wereld.  Wil je rustig genieten dan is er ons terras 
onder de notenboom.  Info: info@panneweel.be

Werken voor een rijkere natuur in het Steengelaag. Maaien 
hooilandje. Voor het afvoeren van het hooi kunnen we alle 
hulp gebruiken.Samenkomen om 13u30 aan de ingang van 
het Steengelaag aan de IJzerhandstraat te 9190 Stekene.

Info: Marc Bogaerts 03 7798931 of marc@panneweel.be

Tweedehands boekenmarkt in het Natuurhuis Panneweel.  
Het aanbod aan boeken, strips, CD’s, DVD’s, tijdschriften 
en papieren curiosa is zoals altijd fenomenaal. We zijn 
zaterdag en zondag telkens open van  10u. tot 17u. 

Info: Sylvain Lockefeer 03 7755037  
of  sylvain@panneweel.be

Zaterdag 9 augustus

Beheerswerken Steengelaag

Zondag 10 augustus 

Insectenwandeling

We trekken vandaag het Steengelaag in, gewapend met 
insectennet en loepepotjes. Door zijn verscheidenheid 
in plantengroei is het Steengelaag bijzonder interessant 
voor insecten. De talrijke schermbloemigen langs het 
wandelpad  trekken vooral zweefvliegen,  penseelkevers 
en  bladwespen  aan. Op de  zonnige hooilandjes 
vind je verschillende soorten vlinders en de plassen 
staan dan weer garant voor waarnemingen van 
verschillende soorten waterjuffers en libellen.  Heb je 
een vlindernetje  en/of  loepepotje, zeker meebrengen.

Samenkomen  om 14 uur aan het ontmoetingscentrum 
“De Statie”  Stadionstraat 113 te 9190 Stekene.

Info: Marc Bogaerts  03 7798931 of marc@panneweel.be

Zaterdag 23 en zondag 24 augustus

Ambachtelijk weekend Waasland

Het thema van dit jaar is de “ De Groote Oorlog”.  
Demonstraties van oude ambachten en technieken 
zoals: maken van juwelen, mandenvlechten, bijenteelt, 
artistiek schilderen, kantklossen, schapenteelt, 
rietsnijden, wolspinnen, knutselen met allerlei 
materialen en werken met leder. Voor de animatie 
zorgt Gaston en zijn team, zij brengen  regelmatig een 
soldatenlied. Natuurlijk kunnen we ook dit jaar onze op 
ambachtelijke wijze bereide pannenkoeken of een bordje 
met biologische geitenkaas met groentengarnituur 
aanprijzen.  We verwachten je in het Natuurhuis zaterdag 
van 12 tot 18 uur en zondag van 10 tot 18 uur.

Info: info@panneweel.be

Zaterdag 6 en zondag  7 september

Tweedehands boekenmarkt 
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Natuurwandeling  Grote Geul. Samen met de 
conservator op verkenning. Vertrek parking Tragel 
te 9130 Kieldrecht om 14 u. Einde 17 uur. Info: 
Bram  0495 372767 of bram@panneweel.be

Zaterdag 13 september

Natuurwandeling

Zaterdag 27 september

Beheerswerken  in het Rietmoer

Zondag 28 september

Dag van het Hoogstamfruit 

Het maaien gebeurt machinaal maar het afvoeren van 
het hooi vraagt spierwerk. Iedereen welkom te helpen. 
We komen samen om 13.u.30  aan het Natuurhuis 
Panneweel  te 9170. Mee brengen:  werkhandschoenen 
en stevige schoenen en bij nat weer laarzen. Info: Jan 
Dhollander  03 7706426  of jan@panneweel.be

Rondwandelingen in de boomgaard, proeverijen van 
allerlei gerechten met fruit van eigen oogst, vers bereid 
fruitsap, appelgebak… En heeft u nog ergens een 
oude ongekende appelaar staan? Laat hem op naam 
brengen door enkele experten. Breng desgevallend 
enkele vruchten en bladeren mee van de boom. We 
verwelkomen u tussen 14 en 17. info@panneweel.be

Zondag 12 oktober 

Paddenstoelenwandeling in het Stropersbos

Vertrek om 14 u. aan de westelijke toegang tot de 
Liniedreef bij het voormalige Fort Sint-Jan (overzijde 
van domein De Wal, De Stropersstraat 75, Stekene) . 
Einde voorzien rond 16.30 u. Bij nat weer zijn laarzen 
nuttig.  Aandacht: het wandelparcours doorkruist 
een zone waar honden niet toegelaten zijn.  Info 
hugo.de.beuckeleer@telenet.be of 0478 509635

Zondag 26 oktober 

Paddenstoelenwandeling in het Stropersbos

Zondag 7 december

Natuurwandeling

Zondag 9 november 

Daguitstap naar het Verdronken Land van Saeftinge.  

Vertrek om 14 u. aan de kruising van het Koningsstraatje 
met het Stropersfietspad (d.i. 100 m voorbij het rond 
punt aan de Bergstraat, De Klinge). Einde voorzien 
rond 16.30 u. Bij nat weer zijn laarzen wenselijk.Info 
hugo.de.beuckeleer@telenet.be of 0478 509635

We spreken af om 8u45 aan het bezoekerscentrum 
in Emmadorp ( Emmaweg 4 te Nieuw-Namen 
–NL) De tocht zal zo’n 4 à 5 uur duren.

 Het aantal deelnemers is beperkt, verplicht vooraf in 
te schrijven bij Bram Vereecken  0495 372767 of bram@
panneweel.be . Het moeilijke terrein maakt  de wandeling 
zwaar en  vraagt een goede  fysieke conditie.  Zwangeren 
, hartpatiënten en kinderen onder de 10 jaar wordt sterk 
afgeraden van aan de excursie deel te nemen.  Goed 
aansluitende laarzen zijn onmisbaar, kledij ( bestand 
tegen slijk)  aangepast aan het weer,  voorzie iets te 
drinken en te eten. Denk aan reservekledij. Kostprijs 
6 Euro en kinderen van 10-16 jaar betalen 3 Euro.

Onze wandeling start aan de Heilig Hartkerk van het 
gehucht Kruistraat in 9180 Moerbeke-Waas. Vervolgens 
gaat het richting Grote Kreek. We volgen dan de grens 
tot aan de Pereboomsgatkreek om vervolgens via rustige 
landbouwwegen terug te keren naar de Kruisstraat. Totale 
afstand ongeveer 8 km. Deze kreken vormen een oase 
van rust. Tijdens de wintermaanden is het hier vooral 
uitkijken naar verschillende soorten watervogels en 
roofvogels.  We komen samen aan de hoger vermelde 
kerk om 14 uur. Mee  brengen: stevige stapschoenen 
en verrekijker. Info: Chris De Buyzer  0478 596260

Zaterdag 20 september

Zomersnoei Panneweelboomgaard

Jan Van Bogaert leert ons hoe we de zomersnoei van 
hoogstamfruitbomen aanpakken, hoe we waterloten 
wegsnoeien en de goede vorm van de boom behouden. 
Meebrengen : snoeitang.  Info : Jan@panneweel.be 
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Door de aankoop van 1,53ha dennenbos in de wijk “Het Speelhof” te Stekene is ons gelijknamig reservaat 
een flink stuk aangegroeid. Het perceel is gelegen op het einde van de aldaar onverharde Vogelzangstraat. 
Het bos is een veertig (?) jaar oude dennenaanplant met een ondergroei van varens, bramen, lijsterbes, 
zomereik, ruwe berk en sporkenhout en ligt binnen de aankoopperimeter van het reservaat.  De 
natuurwaarden zijn niet uitzonderlijk groot maar voor het behoud van een voldoende grote buffer en gunstige 
milieuomstandigheden rond het kerngebied, het “Speelhofmoeras”, zijn aankopen als deze toch belangrijk.

Steun de aankopen in het Speelhof met een gift,  Jouw gift is welkom op BE56 2930 2120 7588 
van Natuurpunt te 2800 Mechelen, Vermeld bij storting: project 6074 Speelhof

Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar. Voor een gift in 2014 voor Natuurpunt, krijg je in april 2015 het fiscaal attest.

Speelhofreservaat uitgebreid met 1,5 ha bos. 

Bij de familie  Bracke-Dhollander ( vlak bij de dorpskern van 
Kemzeke) broedde reeds voor de 2e maal in 3 jaar tijd een 
bosuil.  De foto toont het uilenjong juist na het verlaten van 
de nestkast. Na een maand verlaten de jongen van Bosuil hun 
nest vooraleer ze kunnen vliegen. Ze klauteren dan rond in de 
bomen waarbij ze zelfs hun vleugels gebruiken om meer steun 
te vinden. Ze zien er op dat moment heel snoezig en donzig uit. 

Nestkasten kunnen het verschil maken. 

Leerlingen Carolusinstituut testen educatief 
materiaal Panneweelboomgaard uit. 

Eerstejaarsleerlingen van het 
Carolusinstituut in Sint-Niklaas 
brachten met de fiets een 
bezoek aan het Panneweel.  
In kleine groepjes kregen 
ze uitleg over het beheer in 
onze reservaten en gingen 
ze met het nieuw educatief 
materiaal aan de slag. 
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Elke eerste zondag van de maand gaan de schuurdeuren van 
het Panneweel wijdopen.  Met het nieuw educatief materiaal 
willen we kinderen meer aan bod laten komen.  

Op 4 mei zijn we naar het panneweel geweest ik 
heb eerst braakballen uitgepluisd.

Braakballen zijn restjes van het eten van de uil.

Ik vond in de braakbal skeletten van  muizen.

Daarna hebben we een zoektocht gedaan met opdrachten 
vb drie kriebelbeestjen moeten zoeken,

de hoogte van een boom meten,de nestkasten tellen en zo voort.

Ik vond het heel leuk op het panneweel.

Ik kom zeker terug.

Kom jij ook?

Je kan er iets mee winnen en je kan er ook drinken en taart eten zelfs.

 Groetjes van Briek  2 de leerjaar school De Eeckberger 

Kinderen welkom tijdens Openschuurdagen. 

Een 4000-tal boeken, vooral tweedehands ( in goede staat, want geselecteerd);  
maar ook heel  wat nieuwe boeken zijn dit jaar verzameld, bekeken, gekeurd 
en.. goedgekeurd.Dit jaar zijn alle genres goed vertegenwoordigd: romans, 
thrillers, kunst, geschiedenis, koken (zeer uitgebreid), kinderboeken, reize
n,filosofie,spiritualiteit, politiek, poëzie.We hebben dit jaar een bijzonder 
aanbod aan strips en een merkwaardige hoeveelheid antiquarische boeken 
.Iedereen vindt dit jaar wel iets naar zijn of haar goesting.Ook oude bidprentjes, 
postkaarten en alles wat met papier- en drukwerk te maken heeft.

Dit aanbod is slechts mogelijk dank zij de vele schenkers die wij 
hierbij uitdrukkelijk willen bedanken. En vooral willen wij de 
mensen niet vergeten die een gans jaar gesleurd hebben. 

Natuurlijk kan je dit weekend weer genieten van een hapje en een drankje. 
De natuur, je moet er wat voor doen. We verwachten jullie allemaal. 

Zaterdag 6 en zondag 7 september : onze  boekenmarkt !
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Wie bijen denkt, denkt meestal aan de honingbij. Weinig mensen weten dat er meer dan 350 andere bijensoorten in 
Vlaanderen voorkomen. Deze ‘ wilde bijen’ hebben mooie namen als vosje, tuinbladsnijder, pluimvoetbij en witbaardzandbij. 

Cellen in een gangetje

In tegenstelling tot de sociaal levende honingbij, leven de meeste wilde bijen niet in gezelschap van soortgenoten. 
Daarom noemen we ze ook solitaire bijen. Ze nestelen op allerlei plaatsen: een zelfgegraven gang in het zand, gaten 
in dood hout, holle stengels en muurspleten.Er zijn soorten die de wanden van het nest bekleden met een tapijt 
van plantenharen ( wolbijen) of met stukjes blad ( behangersbijen). In de nestgang legt het vrouwtje een ei op een 
klompje stuifmeel, gemengd met nectar. Daarna dicht ze de cel af. Vaak maakt ze in een gang een aantal cellen 
achter elkaar, ieder met stuifmeel en een eitje. De laatste cel wordt extra goed afgedicht om vijanden te weren. 
Het vrouwtje verzorgt de larven niet, de hoeveelheid voedsel in de afgesloten cel is voldoende voor de larve om 
groot te worden. De larven verpoppen na enkele weken en brengen meestal als pop de winter door. In het voorjaar 
komen dan de nieuwe bijen te voorschijn. Eerst komen de mannetjes tevoorschijn en later de vrouwtjes.

Wilde bijen steken niet

Wilde bijen behoren tot de bijen en kunnen dus in principe steken. Veel mensen zijn hier ook bang voor. 
Dat is niet nodig want solitaire bijen zijn absoluut niet agressief.  Bepaalde soorten hebben nog wel een 
angel maar geen gifklier. Omdat ze solitair leven, hebben  ze geen volk om te verdedigen en zullen ze 
niet aanvallen. De solitaire bij zoekt de mensen niet op zoals wespen en ze wordt niet aangetrokken door 
zoetigheid. Je  hoeft dus niet bang te zijn om in je tuin voorzieningen te treffen voor wilde bijen. 

Wilde bijen 

De deelnemers aan de workshop wilde bijen  bouwen bijenhotels. 
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Bloemetjes en bijtjes

Dat het niet zo goed gaat met de honingbij en de wilde bijen komt regelmatig in het nieuws. De belangrijkste reden 
van de achteruitgang is het verdwijnen van geschikte leefgebieden en het gebruik van bepaalde insecticiden. In het 
hedendaagse landschap zijn nectar- en stuifmeelbronnen schaars en ontbreken degelijke nestgelegenheden. Zowel 
volwassen bijen als hun larven voeden zich met nectar en stuifmeel. Bijen zijn dan ook vaak op bloemen te vinden. 
Samen met de honingbij zorgen wilde bijen  in belangrijke mate voor de bestuiving van bessenstruiken, fruitbomen 
en andere gewassen. Niet elke soort bezoekt dezelfde bloem. Er zijn soorten die bijna met elke bloem tevreden zijn, 
maar de meeste zijn vrij kieskeurig en voeden zich uitsluitend met het stuifmeel van bepaalde soorten  bloemen.

Wat kan je zelf doen

Zorg voor voedsel. Een gifvrije tuin met een zee van verschillende soorten bloemen. Denk eraan dat bijen 
bloemen nodig hebben van  de lente tot in de herfst. Belangrijke plantenfamilies voor bijen zijn: composieten, 
lipbloemen, kruisbloemen, schermbloemen en vlinderbloemen. Verder zijn o.a. de volgende planten van 
belang: braam, klaver, longkruid, paardenbloem, slangenkruid,  klokjes, heide, salie, lavendel, wilde marjolein, 
knoopkruid en sedum. In tuincentra vind je tegenwoordig de nodige planten en informatie.

Zorg voor nestgelegenheid. In je tuin kan dat door het ophangen van een bijenhotel. Het is niet moeilijk om voor bijen 
een viersterrenhotel te bouwen. Zet op een droge, zonnige plek een kastje boordevol houtblokken, bamboestengels, 
rietstengels en mergelstenen. Boor in de blokken en stenen gaatjes met verschillende diameters ( van 3 tot 12 mm). 
De gangen mogen 3 tot 12 cm diep zijn. Gebruik een scherpe boor, de gangen moeten zuiver zijn. Juist de variatie 
aan holtes zorgt ervoor dat de kast een paradijs wordt voor wilde bijen. Best zijn de stengels langs een zijde dicht.

Meer info op volgende website van de werkgroep bijen en hommels  www.aculea.be

Tekst en foto : Chris De Buyzer 

Zaterdag 16 augustus 

Het 25 jaar bestaan van het reservaat de Daknamse meersen was een goede aanleiding om de soortenzoekdag 
dit jaar hier te laten doorgaan. Het is intussen onze 3de editie, nadat we eerder al de reservaten de Vaag en 
het Sint-Jacobsgat aandeden. Het doel van deze dag is om met de lokale natuurstudiewerkgroepen en andere 
geïnteresseerden zoveel mogelijk verschillende soorten planten, vogels, zoogdieren, insecten, paddenstoelen, … 
te inventariseren.  De soortenzoekdag heeft ook als doel om iedereen die met natuurstudie bezig is of bezig wil 
zijn eens samen te brengen. Ook niet-specialisten zijn dus zeer welkom. Het is voor hen een goede gelegenheid 
om eens kennis te maken met de verschillende werkgroepen en om met hen het reservaat in te trekken. 

Het centrale punt is Daknamdorp 89 B, Emiliani - De Teerling. De start is om 
13.30u. Er is ook een avondsessie voorzien (nachtvlinders, ....). 

Er zal die dag ook een nestkast voor kerkuilen geplaatst worden. Om 14 u zal deze 
te bezichtigen zijn en zal er een toelichting gegeven worden. 

Om 14.30 start er een natuurbelevingstocht voor kinderen.

Voor de laatste info: zie www.wakona.be of contacteer Tom Neels (tomneels@telenet.be  of 0485/618035).  

Soortenzoekdag Daknamse Meersen
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Bioboerderij Uilenbos
thuisverkoop
bio groente- en fruitmanden

Afhaalpunten van groentemanden in Kieldrecht,
Beveren, Sint-Niklaas, Sint-Pauwels, Stekene,
Sint-Gillis-Waas, Waasmunster, Moerbeke, ...
meer info: www.uilenbos.be
Eksaardsedam 42, Moerbeke-Waas
Tel. : 09/346 74 92

Lab15 cvba
Nieuwevaart 118 A007 - 9000 Gent
www.lab15.be - info@lab15.be - 0498/49.70.34
Houtskeletbouw van laag-energie woningen en bijbouwen en passiefhuizen 
en bijhorende ramen en deuren. 
Inblazen cellulose-isolatie. Luchtdichtheidstests. Begeleiding zelfbouwers.

Ook uw advertentie kan hier staan.

Interesse ? Contacteer Bert Raets 03 7770402

Erik Weyenberg
Dorpsstraat 101/102

Kieldrecht
03 773 48 29

weyenberg.erik@aveve.be

tuin dier bakplezier
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Op de nieuw aangekochte percelen aan het St-Jacobsgat 
langsheen de Saleghemdijk ligt een  kleine zandplaat 
geprangd tussen het water. Een verwaarloosd stukje 
waar ooit enkele grachten naar  het water toe werden 
gegraven. Kwasi onbruikbaar  heeft de natuur hier zijn 
gang kunnen gaan.  In de zone binnen de ovaal is de 
grond permanent vochtig en bedekt met een strooisellaag 
en dood hout. De ideale biotoop voor slijmzwammen.  
Slijmzwammen zijn te vergelijken met reusachtige 
amoeben, ze bestaan uit één cel die zich langzaam 
voortbeweegt dmv plasmastromingen. Ze nemen algen en 
micro-organismen op door rechtstreekse absorptie door 
de wand. Ze zijn het ganse jaar actief zolang het niet vriest 
of extreem droog is. Tijdens dergelijke perioden gaan ze 
in een overlevingsvorm. Wanneer ze voldoende gegroeid 
zijn gaan ze over in een stationaire fase en vormen één 

of velen vruchtlichamen waarin de sporen rijpen en 
vrijkomen . Deze zachte winter brachten we tot hiertoe 
een drietal bezoekjes aan deze kleine plek van amper 
10 are, en de soortenrijkdom en aantallen overtreffen 
elk ander –groter- gebied waar we al geweest zijn in het 
Waasland. Verrassing was het donkerbruin kalkbekertje, 
een gesteelde slijmzwam die met honderden op een blok 
rottend hout groeide. Wordt voor Nederland en België 
aangegeven als zeer zeldzaam, er is zelfs nergens een foto 
van terug te vinden (tenzij foutieve op internet). Typerend 
is de glanzende roodbruine kleur en het dekseltje. In 
tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden is deze de 
uitzondering van de familie en bevat geen kalklichamen.  
Het sporenpoeder is bruin tot oranjebruin en niet 
donkerbruin zoals aangegeven in de literatuur. Op dezelfde 
houtblok werd nog een tweede soort aangetroffen, het 

Sint-Jacobsgat, een paradijs voor slijmzwammen

In het aprilnummer van het afdelingstijdschrift van Natuurpunt Waasland-Noord kon je reeds een eerste foto-
impressie krijgen van de soortenrijkdom aan slijmzwammen in het Sint-Jacobsgat.  Wegens plaatsgebrek 
konden we de tekst van Marc De Meireleir niet publiceren en beperkten we ons tot de afbeeldingen. 
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donkerbruin kalkbekertje dunstelig kalkschaaltje 

dekselgoudkussentje  met goudkleurige sporen. Dat twee 
slijmzwammen voorkomen op heltzelfde stuk hout is vrij 
zeldzaam en wijst op de densiteit van deze soorten. Op 
een volgende foto ziet u  het robuust kalkschaaltje samen 
met het vrij algemeen voorkomend variabel kristalkopje.  
De kleur van het sporenpoeder is bij  slijmzwammen 
typerend, bruin voor het robuust kalkschaaltje, blauwzwart 
voor het  variabel kristalkopje. Beiden soorten bevatten 
kalklichamen. Een kalkschaaltje vormt effectief een 
aaneengesloten schaal die uiteenvalt, de kristalkopjes 
vormen losse kristallen waartussen de sporen uitbreken. 
Een andere kalkvormende soort zijn de kalknetjes die ook 
een schaal vormen. Wanneer deze openbreekt ziet men 
binnenin een netwerk van kalkdraden. Op de foto het 
algemeen voorkomende lilaroze kalknetje dat steelloos 
op bladeren of hout zit. Het schijfvormig kalkschaaltje 
verkiest bladeren om tot sporenzetting te komen. Onder 
het schaaltje zit nog een vlies waar de sporen doorbreken.  

Ook graag op bladeren maar met duidelijk 
wit steeltje en halfbolvormig is het dunstelig 
kalkschaaltje  met zwartbruine sporen.

Ook meestal op bladeren zit het wormvormig goudkussen, 
op eerste zicht te verwarren met een nog actieve 
slijmzwam. Maar het zit wel degelijk stil en is zeker niet 
zeldzaam in natte loofbossen. Heeft gele sporen.

Twee soorten met bruine sporen en  een lange (nou 
ja 2mm) zwarte haarvormige steel zijn het langstelig 
kroeskopje en één van de netpluimpjes die moeilijk 
te determineren zijn omdat ze allen zo goed op elkaar 
lijken. Het onderscheid in deze familie kan macroscopisch 
min of meer gemaakt worden door de verhoudingen 
tussen de lengte van de pluim en de steel, en de 

verhouding van de lengte en breedte van de pluim. 
Deze op de foto is vermoedelijk  het glad netpluimpje. 
Het zwartvlakdraadwatje behoort tot een familie die 
op  oorwatjes lijken . Het is gesteeld en roodzwart 
tot zwart van kleur. De sporen zijn roodbruin.

Tenslotte zijn we ook nog het Ffpdraadwatje 
tegengekomen, meestal zittend op hout, zelden 
gesteeld. Zoals de naam laat vermoeden zeer variabel 
van uitzicht. Begint zwart gaat naar bruin, wordt geel en 
zet tenslotte gele sporen vrij.  Algemeen voorkomend.

Al deze slijmzwammen werden aangetroffen in een seizoen 
dat zeker niet als het meest ideale wordt beschouwd 
en we hebben dan ook nog hoge verwachtingen 
voor de rest van het jaar, en dan vooral de herfst.

foto’s en tekst : Marc De Meireleir
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langstelig kroeskopje lilaroze kalknetje

robuust kalkschaaltje schijfvormig kalkschaaltje 

wormvormig goudkussen zwartvlakdraadwatje

fopdraadwatje glad netpluimpje 
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Steun de aankopen in de 
Kreken van Saleghem 
met een gift.
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Jouw gift is welkom op BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt, 
vermeld project 6080 - Kreken van Saleghem.  
Voor giften vanaf 40 euro wordt een fi scaal attest afgeleverd.




