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Natuurbeleving

Wespenspin of tijgerspin in het Panneweel
Panneweel:
Half augustus, tijdens een stagewandeling in ons
Panneweelreservaat, werd er ons door Guy De Vos een
wespenspin (ook tijgerspin genoemd) aangewezen. Alle
aanwezigen kregen de kans om beurtelings deze prachtige
spin te bewonderen.
Deze wielwebspin Argiope bruennichi is een spin afkomstig
uit Zuid Europa. De tijgerspin werd in de jaren tachtig voor
het eerst in onze regio aangetroffen. Pas de laatste jaren is
de soort echt met een stevige opmars bezig bij ons maar
ook in de rest van Europa.
Een viertal km hiervandaan in het Stropersbos is deze
spinnensoort al enkele jaren en soms met flinke aantallen
waargenomen met afwisselend het ene jaar al wat meer dan
het andere.
Maar in ons Panneweelreservaat is het de eerste keer dat
deze is opgemerkt. Het is in ieder geval een heel mooie en
bewonderingswaardige spin om te bekijken.
Voor uitgebreide en zeer interessante info surf je maar eens
naar deze webstek: www.janvanduinen.nl en klik je maar op
het item Wespenspin.
Tekst en foto’s: Karel Bryssinck
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Natuurbeleid

Beste natuurvrienden,
Enkele weken terug vierden we samen met een 70-tal
aanwezigen, 20 jaar Natuurhuis Panneweel. In 1995
beslisten we (de toenmalige De Wielewaal, nu Natuurpunt),
na een grondige discussie, om over te gaan tot de aankoop
van de schuur en woning samen met de aanpalende
gronden. Voor de aankoop van natuurgebieden bestaat
er een subsidiesysteem, maar niet voor een project als
dit Natuurhuis. Er werd daarom samenwerking gezocht
met andere verenigingen (VELT, ABLLO, WILG, JNM, …).
Een renteloze lening waarop zo’n 40 mensen intekenden
(elk voor 2.500€) heeft ervoor gezorgd dat we het nodige
startkapitaal bijeen hadden. Maar dan begon het pas, we
moesten jaarlijks een deel van deze lening terugbetalen en
ook nog eens investeren in de uitbouw van ons Natuurhuis.
Fondsenwerving was dus de boodschap, Panneweelfuifen,
rommelmarkten, ambachtelijk weekend, … elke activiteit
stond in het teken van geld inzamelen voor de realisatie
van onze droom.
Nu 20 jaar later blik ik met gemengde gevoelens terug op
deze aankoop.
Blijheid, blij dat we het 20 jaar geleden hebben
aangedurfd om dit Natuurhuis aan te kopen. Er was toen
de angst van ‘gaan we dit wel aankunnen, waar gaan we
het geld en de nodige vrijwilligers vinden’. Maar angst blijkt
vaak een slechte raadgever te zijn. Soms moet je durven
springen, en dat hebben we dan ook gedaan, en hiervoor
ben ik blij. Het was de moeite waard. De eerste jaren waren
zeker zwaar, er moest gewerkt worden om de nodige
financiële middelen te genereren, en er moest gelijktijdig
gewerkt worden aan de uitbouw van ons Natuurhuis om
er een centrum voor natuurbeheer en natuureducatie van
te maken. En dit met een toen nog zeer beperkte groep
vrijwilligers.
Fierheid, fier op onze vele vrijwilligers die ons
hebben geholpen bij het realiseren van onze dromen.
We tellen vandaag bijna 100 regelmatige vrijwilligers,
en toch kunnen we nog steeds bijkomend mensen
gebruiken. Onze vrijwilligersgroep is een veelzijdige
verzameling van mensen met heel diverse interesses;
natuurbeheer, keukenhulp, knutselen, tijdschrift opmaken,
beleidswerking, natuurgids, … Het Natuurhuis Panneweel,
en de uitstraling ervan heeft ertoe geleid dat we een
prima draaiende vrijwilligerswerking hebben. Vele andere
Natuurpuntafdelingen zijn hier jaloers op.
Bezorgdheid, over de toekomst. Vele van onze
vrijwilligers zijn er al bij van het eerste uur, ooit zullen zij

afhaken, en dan. Hoe gaan we hun kennis en ervaring
valideren. Vrijwilligers vinden die zich op lange termijn
willen inzetten is niet zo makkelijk, toch hebben we deze
meer dan nodig. Met het enthousiasme dat ons eigen is
zullen we hopelijk de nodige mensen tijdig over de brug
kunnen trekken. We moeten daarom openstaan voor
vernieuwing en verjonging, een volgende generatie zal het
wellicht anders aanpakken dan de huidige. Hier moeten
we respect voor opbrengen. We mogen niet halsstarrig
naar het verleden blijven kijken, we moeten vooruitziend
zijn. Een project als dit mag niet verloren gaan.
Ontgoocheling, in het feit dat de Kreken
van Saleghem zoveel te bieden hebben op vlak van
natuurrecreatie en natuureducatie en dat we daar
onvoldoende van gebruik (kunnen) maken. Dat we met
ons Natuurhuis nog veel meer zouden kunnen doen, zeker
op vlak van samenwerking met (lokale) scholen. Alleen
ontbreekt het ons aan tijd en middelen hiervoor. Een meer
professionele aanpak dringt zich op, want dit is moeilijk te
realiseren met een werking die enkel gedragen wordt door
vrijwilligers.
Maar laat ons bij deze viering van 20 jaar Natuurhuis
Panneweel toch ook even terugblikken vanop afstand.
Iedereen moet vaststellen dat er een gigantische stap
vooruit is gezet. Zowel in de praktische realisaties op
het terrein, als in de hoofden van de mensen en de
beleidsmakers. Het Natuurhuis Panneweel is een baken
in dit Noordelijke deel van het Waasland, een plek waar
mensen graag komen vertoeven, om een lekkere Gageleer
te drinken, te komen meewerken bij het beheer, vrienden
en kennissen te ontmoeten, … Een plek die vandaag ook
minder gecontesteerd is dan bij de start in 1995.
Hopelijk tot op één van onze volgende activiteiten.
Marc Bogaerts
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Vacature conservator Grote Geule
Ons bestuurslid en Conservator van de Grote Geule in Kieldrecht, Bram Vereecken, heeft vorige maand, om persoonlijke
redenen, ontslag genomen uit beide functies. Vooreerst wil ik Bram van harte bedanken voor zijn inzet voor de Grote Geule,
hij heeft heel wat werk verzet in die jaren. Zowel op het terrein als in zijn contacten met o.a. de overheden.
Anderzijds zitten we nu met een probleem en zijn we op zoek naar een vervanger voor Bram als Conservator van de
Grote Geule.
Wat houdt dit in:
je plant de nodige beheerswerken in overleg met de beheerscommissie;
je onderhoudt contact met landbouwers die zorgen voor o.a. het graasbeheer;
je helpt bij de uitvoering van dit beheer, hierbij krijg je ondersteuning van ons vrijwillig beheerteam;
je stelt de nodige verslagen op voor Natuurpunt en/of de overheid.
Heb je interesse, of wil je meer info, neem dan contact op met Marc Bogaerts (marc@panneweel.be of 03 779 89 31).

Brand Steengelaag
Een aantal nummers terug hebben we al bericht over joyriden over ons bloemrijk grasland in het Steengelaag.
In augustus was het weer prijs. De zitbank aan de Jongste
Kleiput, een van de mooiste plekjes in het Steengelaag is
door vandalen in brand gestoken en volledig vernield. Er
is klacht neergelegd bij de politie, maar of de daders ooit
gevonden worden is een illusie.
Genieten van de natuur heeft voor iedereen een andere
invulling, maar dit kan ik nog moeilijk genieten noemen.
Wat bezielt mensen die zich hiermee bezig houden.
De gemeente heeft alvast beloofd om deze bank te
vervangen, weldra zal je hier weer kunnen genieten van dit
mooie plekje

81.853 handtekeningen voor actie “Red de natuur in je buurt”
Natuurpunt, vzw Durme en Limburgs Landschap
overhandigden begin september de petitie van 'Red de
natuur in je buurt', met ruim 81.000 handtekeningen, aan
minister Joke Schauvliege.
Ook onze afdeling was met een mooie delegatie aanwezig
in Gent. Bedankt aan iedereen die deze actie mee heeft
ondersteund.
Minister Schauvliege benadrukte tijdens overlegmomenten
dat natuur in de buurt een speerpunt blijft voor haar
beleid. De natuurverenigingen hopen dat de minister de
voorstellen van haar administratie bijstuurt, vooraleer
de uitvoeringsbesluiten van het nieuwe natuurdecreet
bekrachtigd worden door de Vlaamse regering.
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Soortenbeschermingsproject voltooid.
Een goed jaar geleden hebben we in dit tijdschrift
het soortenbeschermingsproject aan de Kieldrechtse
Watergang toegelicht. Het project is gesubsidieerd door de
provincie Oost-Vlaanderen.
De provincie wil hiermee de achteruitgang van de
biodiversiteit tegengaan.
Via het gebiedsgericht natuurbeleid worden heel wat
zeldzame dieren en planten in principe beschermd, maar
soms hebben deze soorten echter meer aandacht nodig.
Dat is zeker het geval voor soorten die geheel of gedeeltelijk
buiten natuurgebieden leven. Voor deze soorten zijn
specifieke maatregelen noodzakelijk. Meer info vind je op
de website van de provincie:
http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/
milieu/natuur_landschap/soortenbeschermingsprojecten/
Ook vandaag stellen we in onze regio vast dat vele rietkragen
in landelijk gebied verdwijnen. Rietkragen zijn door
sommigen niet gewenst omdat ze het water ophouden en
het water na hevige regenbuien niet versneld kan worden
afgevoerd.
Eigenlijk zou men juist gebruik moeten maken van het
waterbergingsvermogen van het riet, zeker nu we de laatste
jaren alsmaar hevige regenbuien vaststellen waarbij veel slik
van de akkers verdwijnt.
Onze bedoeling van het project was het herstellen van
de rietkragen langsheen de Kieldrechtse Watergang.

kleine karekiet
foto : Ronny De Malsche

Doelsoorten zijn o.a blauwborst, kleine karekiet, rietgors,
rietzanger, bosrietzanger, waterral.
In 2014 werden de boomstronken, achtergelaten door de
vorige eigenaar, uitgefreesd. Graafwerken moesten evenwel
omdat het toen te nat was worden uitgesteld tot deze zomer.
In juli 2015 is dan een 100 meter oever afgegraven
aansluitend op eerder herstelde rietvelden. In totaal hebben
we nu een rietkraag van bijna 300m hersteld.
Het zal uiteraard wat duren vooraleer een zuivere rietkraag
is ontstaan. Een vijftal jaar mag worden ingeschat voor het
riet zich spontaan heeft gevestigd over de ganse oever.
Rietvogels als kleine karekiet, blauwborst zullen zich al
vroeger laten zien.
Bij deze dank aan de provincie die instaat voor de subsidiëring,
dank aan de professionele ploeg van Natuurpunt Mechelen
die instond voor het indienen en opvolgen van het dossier,
voor de werken en ook dank aan onze vrijwilligers die de
vele boomwortels, het vele plastiek en steenpuin hebben
verwijderd.
In de toekomst zullen we ook nog beroep wensen te
doen op onze vrijwilligers voor het maaien van het riet en
verwijderen van opgeschoten wilgen.
Het terrein is vrij toegankelijk, de overweg begint aan de
Polderstraat in Meerdonk, maar eindigt een tweetal km in
westelijke richting.
Jan Vandermeulen

blauwborst (foto rechts).
foto : Pascal De Munck
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Droogte nekt aangeplante eiken in de Sint-Jacobsstraat.
Minstens 31 dode eiken in de St-Jacobsstraat (Waterstraat).
Dat is het trieste gevolg van het uitzonderlijk droge jaar
2015. Van de 150 bomen die in het voorjaar door veel
enthousiaste sponsors werden aangeplant heeft een vijfde
het niet gehaald. Ze werden nochtans met veel zorg en
water behandeld en gekoesterd.
De winter van 2014-2015 was nat en de bodem was goed
doordrongen van water maar vanaf februari viel er alsmaar
minder regen. De grondwatervoorraad droogde snel op
door lange periodes van intense zon, hoge temperaturen
en soms schrale wind. Recent aangeplante bomen kregen
het hard te verduren. Zonder extra water haalden ze het
niet. Ook onze eiken kregen vele liters water. Zeven maal

heeft de vrijwilligersploeg van onze afdeling gepoogd
de boomwortels vochtig te houden. Bij iedere beurt was
er meer dan 3000L water nodig dat we met een zware
dompelpomp , een stroomgenerator en een vat van 1000l
– we konden hiervoor rekenen op gulle weldoeners –
uit de Rietlandkreek haalden (stroomafwaarts de stuw).
Ondanks deze inspanning gingen er dus toch heel wat
bomen verloren. Opvallend is dat vooral veel kleiner
plantgoed afgestorven is. Hadden de grotere een steviger
wortelstelsel? In ieder geval: de dode bomen zullen in het
najaar vervangen worden.
Jan Dhollander

De bruine kiekendief in 2015
Karel Bryssinck en Jan Dhollander hebben intensief
gezocht naar de bruine kiekendieven en met succes. In
het Krekengebied van Saleghem werden twee nesten
genoteerd met telkens twee uitgevlogen jongen. Binnen
de perimeter van de Grote Geule heeft een derde koppel
bruine kiekendieven gebroed met hier ook minstens
twee uitgevlogen jongen. Een vierde succesvol nest werd
gevonden door Tim Audenaert. Dat brengt het totaal
voor Sint-Gillis-Waas op vier broedparen. Helemaal niet
slecht als je weet dat voor het ganse Linkeroevergebied
minder dan tien broedparen bruine kiekendief geteld

worden. Deze soort is de laatste jaren in Vlaanderen sterk
achteruit gegaan. Het is belangrijk dat de aantallen en het
broedsucces opgevolgd worden. De resultaten geven we
door aan het Instituut voor Natuur en Bos (INBO) dat het
voorkomen van de bruine kiekendief opvolgt in Vlaanderen.
Deze vogel is vrij kieskeurig wat betreft zijn nestplaats,
vooral beschutting (riet), een rustige omgeving en voedsel
zijn belangrijke voorwaarden. Dat de bruine kiekendief
kiest voor nestplaatsen binnen onze natuurgebieden zegt
veel over de kwaliteit ervan.

Droge zomer heeft ook voordelen
Voor het eerst sinds Natuurpunt het natuurbeheer voert
in het Steengelaag konden we het gras van het grote
bloemenveld beneden in de oude kleiput hooien en laten
persen. Wij kregen daarbij hulp van Werner Van Guyse,
gepensioneerd leraar en hobbyboer, die in ruil voor het
persen de 80 pakken hooi kreeg. We zijn benieuwd of de
dieren het kruidenmengsel zullen lusten.
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Zaterdag 10 oktober
Persmobiel in het Panneweel
De Persmobiel Kempenland komt naar het Panneweel.
Vanaf een hoeveelheid van 75 kg kan je jouw fruit laten
persen. Het persen start om 9 uur en we verwachten dat de
pers draait tot 17 uur. Het fruit wordt omgetoverd tot lekker
gepasteuriseerd vers sap dat minstens 1 jaar houdbaar blijft.
Het sap wordt bewaard in drankkartons van 5 liter. Om alles
soepel te laten verlopen vragen we dat je op voorhand belt
naar het nr. 0497 485461 om een tijdstip af te spreken. De
kostprijs bedraagt 5,5 Euro per verpakking van 5 liter.
Info: Marc Bogaerts 03 7798931 of marc@panneweel.be
Bert Raets 03 7770402 of bert@panneweel.be

Herfstwandeling in het waterwingebied langs de
Nederlands-Belgische grens. We spreken af om 13u30
aan “Het Vossenhol” Dit is een schuur gelegen in de SintJansteenstraat in Stekene. Op die plaats maakt de straat een
bocht van 90° en gaat over in de Breedstraat
Info marcelvanpuymbroeck@hotmail.com of 03 7706238
Zaterdag 21 november
Dag van de Natuur
Zie aankondiging blz 9.
Zaterdag 5 december

Zondag 11 oktober

Natuurbeheer : beheer knotwilgen

Paddestoelwandeling in Stropersbos-West

Start van het knotseizoen. Om onze knotwilgen in goede
conditie te houden is het nodig dat ze om de drie tot vijf
jaar geknot worden. Een geknotte wilg is een monument: ze
zijn prachtig in het landschap en onmisbaar als schuilplaats
voor tal van dieren. Bij het knotten kunnen we alle hulp
gebruiken, veel handen maken immers het werk licht. We
komen samen aan het Natuurhuis Panneweel om 13u30.
Best kom je met stevige schoenen en werkhandschoenen.
Info: Jan Dhollander jan@panneweel.be

Voor een gestoffeerde herfstwandeling stelt het Stropersbos
nooit teleur. Iedereen is welkom om samen op verkenning
te gaan en de samenhang te ontdekken van paddenstoelen
met het geheel van de natuur. Een loep en een spiegeltje
komen van pas. Vertrek om 14 u. aan de westelijke toegang
tot de Liniedreef bij het voormalige Fort Sint-Jan = 1 km
voorbij de Expresweg E34 (richting Hulst) aan rechterzijde,
50 m voorbij Donckers Gereedschappen (= aan linkerzijde,
De Stropersstraat 73). Einde voorzien rond 17 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 25 oktober
Paddenstoelenwandeling in het Stropersbos-Noordoost
Ook op deze wandeling is iedereen welkom. We gaan
op stap in een ander deel van het Stropersbos dan op 11
oktober. Opnieuw mooie belevenissen verzekerd. Loep en
spiegeltje meebrengen. 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
Zondag 15 november
Natuurwandeling ‘ De Schommeling’

Zondag 17 januari.
Natuurwandeling
We starten het jaar met onze klassieke winterse
krekenwandeling. Vanuit het Natuurhuis Panneweel gaat
het voor een stevige wandeling richting Sint-Jacobsstraat
en Rietland. In het open polderlandschap is er altijd kans
op een groep grauwe ganzen of een buizerd op een paaltje.
Een laag over de velden jagende kiekendief maakt je dag
compleet. Na de wandeling wacht er in de schuur een
dampende kom soep of een lekkere kop koffie. Voorzie
warme kledij en goede stapschoenen. Liefhebbers van
soep, graag vooraf een seintje aan Marc.
Afspraak om 13u30 aan het Natuurhuis Panneweel
Info: Marc Bogaerts marc@panneweel.be of 03 7798931
Zondag 24 januari
Vogels kijken in Zeeland
Zie aankondiging blz 9.
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Vogels kijken in Zeeland.
De werkgroep NME van Natuurpunt Zuid-Waasland, Waasland-Noord en Scoussele organiseren op zondag 24 januari 2016
een bustocht naar Zeeland met bezoek aan interessante ganzengebieden en waadvogelpleisterplaatsen.
Vertrekplaatsen :
•
7u30 : Syntra Sint-Niklaas
•
8u00 : park-and-ride zone expressweg, afrit Kemzeke – kant Sint-Gillis/Kemzeke
Terug rond 20u00.
Rond 9u00 rijden we de Oesterdam op waarna we verschillende stops inlassen om o.a. naar de ganzen en watervogels te
kijken : Oud-Vossemeer, Krammersluizen, Den Bommel,… Hierna gaan we middagmalen in Stellendam.
Vervolgens verplaatsen we ons naar Brouwersdam om er naar de zeevogels te kijken, waarna we de Prunjepolder intrekken.
Meenemen : picknick voor ’s middags, een natje en een droogje voor onderweg (ook ’s avonds?), verrekijker, evt. telescoop,
goede waterdichte wandelschoenen.
Inschrijven bij Marc Smet 03/778 16 18 of marc.smet.natuurpuntzw@gmail.com
Daarna stort je 17 euro (ledenprijs) of 19 euro (niet-leden) op het rekeningnummer BE 04 8804 7094 3131 van Natuurpunt
Zuid-Waasland, met vermelding bustocht Zeeland.
Voor meer info over de tocht : Johan Vercauteren 03/777 89 26 JohanVercauteren@telenet.be

Zaterdag 21 november : Dag van de Natuur
Natuurwerkdag op de Grote Geule te Kieldrecht.
Samen werken voor een mooiere natuur. We nodigen je uit om samen met het beheerteam jonge struiken en boompjes te
verwijderen in de veenlens. Dit werkje gebeurt jaarlijks om de zeldzame flora van mossen en varens te behouden. We komen
samen om 13u45 aan het brugje over de watergang in de Sint Kornelisstraat te Meerdonk. Breng zeker laarzen mee. Voor een
drankje wordt gezorgd.
Info: Jan Dhollander jan@panneweel.be
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Natuurstudie

Kerkuilen ringen in het Panneweel
We ringen onze kerkuilen om een idee te krijgen over de
migratie, de leeftijd, de sterftegraad, de voedselgewoonten
en andere gedragingen. De ring is gemaakt van metaal of
kunststof en voorzien van een uniek identificatienummer
(1 letter en 6 cijfers). De ringen zijn naadloos, waardoor de
vogels er zo min mogelijk last van hebben.

na het ringen. Het reukvermogen van de kerkuil is echter
gering en dat is maar goed ook. Medewerkers van de
Uilenwerkgroep die eens het deksel van een bewoonde
uilenkast openden kunnen ervan meespreken. Het is een
heel sterke ammoniakgeur.

In regio Waasland – Noord is er een samenwerking tussen
de uilenwerkgroep Waasland en de erkende ringer Tim
Audenaert. Enkel iemand met een ringvergunning mag de
vogels ringen en kan de speciale ringen bestellen.
"Het Panneweel" is gelegen in een ideale leefomgeving
voor kerkuilen. Ze vinden er voldoende voedsel om
gedurende het hele jaar door te kunnen overleven. Er
hangt in de schuur al meer dan 10 jaar een nestkast voor
kerkuilen. Deze mooie locatie heeft al verschillende jaren
een broedsucces opgeleverd. Ook dit jaar waren er sterke
aanwijzingen dat er weer jonge kerkuilen waren. Zodra
de kerkuilenjongen een week of drie oud zijn kunnen ze
worden geringd. Vanaf die periode zitten de volwassen
uilen overdag vaak niet meer bij de jongen in de kast en is
de kans op verstoring tijdens het ringen klein.
Op 4 juni 2015 hebben we 3 kerkuilen geringd in ons
natuurhuis. De eerste kerkuil had een broedvlek en een
adult verenkleed. Dit moest wel het vrouwtje zijn. De andere
2 uiltjes waren jongen van dit broedjaar. De leeftijd van de
jongen wordt berekend aan de hand van de vleugellengte
en het gewicht. Respectievelijk vleugel 226mm, gewicht
365g (50 à 55 dagen oud) en vleugel 244mm, gewicht 309g
(50 à 55 dagen oud).

wegen van een jonge kerkuil

foto : Brigitte Van Passel

Soms wordt er gedacht dat de oudervogels de jongen
zullen verstoten omdat ze een mensengeur bij zich dragen

meten van de vleugellengte bij adult vrouwtje

foto : Karel Bryssinck

Door dit ringen krijgen we als werkgroep meer inzicht in
de verplaatsingen en de populatieopbouw van de kerkuil
in onze regio. Uit ringonderzoek is gebleken dat bijna 70%
van de kerkuilen het eerste levensjaar niet overleefd. Vooral
de eerste vier maanden, direct na het uitvliegen, is een
kritische periode voor iedere kerkuil. Onervarenheid bij het
zoeken naar voedsel en moeite hebben met het ontwijken
van allerlei obstakels zoals ramen en prikkeldraad, vormen
de belangrijkste doodsoorzaken. Als dit al niet genoeg
is, komen er daarnaast schrikbarend veel kerkuilen om in
het verkeer. Echt dramatisch wordt het in strenge winters
met veel sneeuw. De kerkuil is binnen een week ten dode
opgeschreven wanneer de sneeuwlaag zo dik is dat muizen
niet meer voor de kerkuil bereikbaar zijn. Gelukkig zijn de
laatste jaren de winters vrij zacht wat onze kerkuilen ten
goede komt.
Vindt u ooit een dode kerkuil met een ring? U kan dit steeds
melden aan de kerkuilenwerkgroep via onderstaande link:
http://www.kerkuilwerkgroepvlaanderen.be/site2015/
meldpunt
Alle waarnemingen van uilen in het Waasland mag u ook
steeds doorgeven aan de Uilenwerkgroep Waasland.
Kenny Vereecken - uilenwerkgroep@wakona.be
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Soortenzoekdag Wakona ism Natuurpunt WAL
De vierde editie van de Wakona-soortendag, van 22 augustus 2015, dit jaar in het Spaans Fort en Noord-Zuidverbinding, verliep bij
schitterend weer en leverde heel wat mooie waarnemingen en samenwerkingsverbanden op!
De formule werd zeer gesmaakt en gaf iedereen de kans om eens kennis te maken met de “minder bekende” soortengroepen.
Soorten zoals de Gele kustspanner, Zuidelijke keizerlibel , Rugstreeppadden, Zomerbitterling, ... en zelfs Meervleermuis passeerden de
revue! (Koen Maes - Natuurpunt WAL)
Voor sfeerbeelden, een planten/paddenstoelenverslag (Ren2 Maes) en de waarnemingen, raadpleeg de website van Wakona:
http://www.wakona.be/index.php/fotoarchief/675-2015-08-22-soortenzoekdag-in-spaans-fort-drijdijck-verrebroek.

Niet alleen vuur en rook bij palettenbrand Van Gaever
De felle brand op het palettenbedrijf Van Gaever in de ambachtelijke zone Kluizenmolen te Sint-Gillis-Waas op 2 juli jl. had
onverwachte gevolgen.
Grote hoeveelheden bluswater kwamen via het regenwaterafvoersysteem inde Broekwatergang terecht. Deze waterloop is
een van de grote aanvoerbeken richting Kreken van Saleghem. Door de hevige hitte ontstaan er bij onvolledige verbranding,
zelfs van natuurlijke materialen zoals ongeverfd hout, veel schadelijke stoffen zoals poly-aromatische kool-waterstoffen
(PAK's). Die worden dan deels meegenomen door het bluswater.
Bij de brand op het terrein van Van Gaever was dat ongetwijfeld het geval want het water dat in de beek terecht kwam
was zwart gekleurd en had een sterke geur van verkoold hout. Door de reeds lang aanhoudende droogte was er weinig
stroming in de beek en bleef de vervuilde waterstroom beperkt tot aan de brug in de Plasstraat op enkele honderden
meter van de Grote Saleghemgeul. Slechts één dode vis dreef, toevallig of niet, net vóór het vuile water.
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) die de toestand op verzoek van de gemeente SGW volgde kon ook geen abnormale
vervuilingswaarden vaststellen (zuurtegraad, zuurstofgehalte). Op andere, eventueel giftige, stoffen werd er geen onderzoek
uitgevoerd.
Al bij al valt het hele gebeuren bij het eerste zicht nog mee voor wat betreft de natuurschade - wat die giftige stoffen
veroorzaken in het ecosysteem van de waterloop en de kreek is niet bekend.
Toch moet er nu bij het gemeentebestuur een bel rinkelen. Het bestuur moet dringend werk maken van een register
van de gevaarlijke stoffen die in de ambachtelijke zone worden gebruikt en opgeslagen. Ook is er nood aan opvang van
vervuild bluswater. Onze vertegenwoordigers in de gemeentelijke milieuraad hebben hier alvast op aangedrongen.
Jan Dhollander
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Echte natuur: reactie Natuurpunt op boek Chris De Stoop
In zijn emotioneel geladen boek ‘Dit is mijn hof’ brengt
auteur Chris De Stoop het nostalgisch relaas van
landbouwbedrijven die ter ziele gingen als gevolg van
de havenuitbreiding in de polders. Vreemd genoeg
legt hij de schuld daarvoor bij de natuurbeweging.
Chris Steenwegen, directeur van Natuurpunt en ook
opgegroeid in de Wase polders, weerlegt de kritiek.
Het boek van Chris De Stoop leest als een roman. In
krachtige, sprekende bewoordingen blikt hij terug op
zijn leven als boerenzoon in de polders, omringd met
bloeiende boomgaarden, wiegende korenvelden en
landbouwschuren die bruisen van zwaluwen, uilen en
vleermuizen. Na jarenlange afwezigheid is De Stoop nu
teruggekeerd. Verweesd zoekt hij naar het landschap en de
boerengemeenschap uit zijn jeugd.
Hij is zeker niet de enige op wie de havenuitbreiding een
diepe indruk heeft nagelaten. Ook ik groeide op aan de rand
van de Wase polders. Het onderspuiten met bagger van die
prachtige polder voor de aanleg van industrieterreinen,
dokken en infrastructuur, bepaalde mijn studiekeuze en is tot
vandaag een belangrijke drijfveer voor mijn maatschappelijk
engagement.
De noeste, familiale polderlandbouw die De Stoop ophemelt,
is helaas al lang verdwenen. De landbouw is er, net zoals in
de rest van Vlaanderen, gericht op efficiëntie, industrialisatie
en export. De evolutie in de landbouw gaat in de eerste
plaats ten koste van de boeren zelf. Jaarlijks stoppen meer
dan duizend boeren in heel Vlaanderen. Maar er blijft
ook nog amper ruimte voor natuur - zeker in de polders.
Bloeiende hagen, hoogstamboomgaarden en bomenrijen
zijn gekapt. De moerassen zijn gedempt tot tegen de kreken.
Rietkragen zijn verdwenen. Op de steriele akkers wordt nu
vooral veevoeder gekweekt.
Maar die veranderingen beschrijft De Stoop niet in zijn boek.
Hij wijt de teloorgang van het polderlandschap aan het
aanleggen van enkele natuurgebieden. Dat is een heel erg
selectieve lezing van de feiten. Decennia uitbreiding van de
haven, een hele rist politieke beslissingen in samenspraak
met de landbouwers en de nood om Antwerpen te
beschermen tegen overstromingen – het lijkt alsof het De
Stoop allemaal is ontgaan.
In zijn zoektocht naar een zondebok, wijst De Stoop
de natuurbeweging aan. Hij overschat ons schromelijk.
Natuurpunt heeft geen van de genoemde gebieden in
eigendom en is er ook niet verantwoordelijk voor het
beheer. Niet onbelangrijk: het beheer van die gebieden
gebeurt deels door landbouwers uit de streek. Die laten
hun koeien gewoon grazen in die nieuwe natuurgebieden,
die eigendom zijn van de Vlaamse overheid. In een beperkt

aantal van die gebieden, zoals het Rietveld van Kallo, helpt
de lokale afdeling Natuurpunt WAL met het natuurherstel.
Dat is puur vrijwilligerswerk.
Wij vervullen in de polders een adviserende rol, net als de
Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat. Dat doen we
in de Beheercommissie Natuurherstel LinkerScheldeoever,
waar we samen zoeken naar de definitieve grenzen
van de uitgebreide haven. Landbouworganisaties
zoeken economische en sociale oplossingen voor
landbouwbedrijven die moeten verdwijnen. Natuurpunt
ijvert voor de meest kwalitatieve invulling voor de
natuurcompensatiegebieden, die het verlies aan natuur in
het havengebied moeten compenseren. Elke organisatie
vult die rol in zo goed ze kan.
In dat overleg zijn nu de grenzen afgesproken waarin
de haven nog kan groeien. Dat is nooit eerder gebeurd.
Landbouwers, inwoners en haven hebben nu eindelijk
duidelijkheid. Dankzij dit overleg krijgen polderdorpen als
Kallo, Kieldrecht en Verrebroek nu nieuwe natuur in hun
achtertuin, in plaats van containers. In het oorspronkelijk
havenuitbreidingsplan ging de industrie tot in de achtertuin
van de mensen liggen. Dankzij de groene buffers en de
afgebakende grenzen blijven de overblijvende polderdorpen
leefbaar.
Waarom is De Stoop dan zo kwaad? In 2001 stond de
milieubeweging op de barricades om de werken te laten
stilleggen in het Deurganckdok. Ons protest richtte zich niet
tegen de komst van het dok zelf, wel tegen de manier waarop
de werken uitgevoerd werden, zonder enige rekening te
houden met natuur, die nochtans Europees beschermd
was. Erfgoedverenigingen sprongen mee op de kar en
bedienden zich van ons degelijk juridisch onderbouwd
dossier. Natuur was voor hen nooit het doel, maar wel een
middel. Dat het gehucht Ouden Doel, dat aan de rand ligt
van Doelpolder-Noord, nu moet verdwijnen, hebben wij ook
steeds aangevochten. De Vlaamse regering heeft er echter
anders over beslist.
Het conflict Deurganckdok zette de havenontwikkeling
aanvankelijk muurvast. Maar vervolgens bracht het een
dialoog op gang. De haven ondervond dat Europees
beschermde natuur iets was om rekening mee te houden.
Toen is Natuurpunt mee aan tafel gaan zitten om te
bespreken hoe we een plan konden opstellen om de natuur
in stand te houden, zoals de Europese richtlijn voorschrijft.
Dat plan kreeg het fiat van de Raad van State en de Europese
Commissie en geldt nu als een voorbeeld voor andere
havens in Europa. In de havens van Le Havre en Hamburg
klinkt het niet, maar botst het. Resultaat: een juridische
veldslag waar vooral advocaten mee gebaat zijn, juridische
onzekerheid voor bedrijven en nauwelijks realisaties op het
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vlak van natuur. Wij hebben geleerd dat praten helpt.
“De natuur hier is vals”, beweert De Stoop in Terzake (maandag
31/08) bij de aanblik van natuurcompensatiegebied PuttenWest. "Het broedsucces is er nul." Het is niet duidelijk waar
De Stoop die informatie haalt. De prachtige grutto’s, kluten,
lepelaars en tureluurs die je er vindt zijn behoorlijk echt. Dat
kan je ook lezen in de wetenschappelijke rapporten van het
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Veel soorten
waren 10 jaar geleden letterlijk aan het uitsterven. Met
natuurcompensatie is die achteruitgang voor een groot stuk
gestopt. De gestelde natuurdoelen worden gehaald.
Daarnaast zullen de natuurcompensatiegebieden ook
worden ingezet als bescherming tegen overstromingen.
Daarvoor zullen ze opnieuw worden verbonden met de
Schelde. Zo zal Antwerpen beschermd worden bij een

zware storm (tijdens de zogenaamde sinterklaasstorm van
vorig jaar was het kantje-boordje). Door water het land in
te laten stromen zoals dat sinds mensenheugenis gebeurt
in een rivierbedding, wordt de hevigste vloed opgevangen
en gebufferd. Dat kan veel waterellende voorkomen. De
inwoners van Antwerpen zijn daar mee geholpen, echt.
Het boek van De Stoop is poëtisch. Maar het is goed om te
onthouden dat het boek een persoonlijk verhaal is, geen
onderzoeksjournalistiek. En trouwens, het zomers beeld op
de cover van “Dit is mijn hof”, is jammer genoeg geen mooi
Waas polderlandschap. Het is een foto uit de Languedoc,
zo blijkt uit de Flickr-account van de Amerikaanse fotograaf
Paul Grand.
Chris Steenwegen, algemeen directeur Natuurpunt

Dag van het hoogstamfruit
De zon was van de partij, onze vrienden van
Landschapsbeheer Zeeland en de pomoloog Jacobus
Bosschaerts waren aanwezig, echte kenners op het vlak
van naamgeving. Jan Van Hove heeft groepjes mensen
rondgeleid in onze boomgaard en hen alles verteld over
fruitrassen, hoogstamboomgaarden en het onderhoud van
fruitbomen, het was zeker interessant want een groepje
mensen heeft hem heel de tijd gevolgd.
De oogst dit jaar valt tegen, heel wat bomen dragen amper
fruit, en de vruchten vallen kleiner uit. Waarschijnlijk heeft
de droogte van deze zomer hier mee te maken. Toch werd
er duchtig geplukt en heel wat fruit verkocht, hiervoor
hadden we onze ‘marktkramer’ Walter ingeschakeld. Ook
de fruitbereidingen (taarten en gebak) vielen in de smaak.
Kortom weerom een prachtige dag in een prachtige
omgeving.

Wil je de volgende weken heerlijk fruit uit onze boomgaard
kopen, op onze picknickplaats bij het Natuurhuis kan je via
een systeem van zelfbediening appels en peren meenemen.
Marc Bogaerts, foto : Karel Bryssinck

Antiek & Interieur Den Ouden Overzet

“Voor wie een huis een thuis is”
Landelijke meubelen in massief hout, antieke
meubelen
en
decoratie,
geschenken
decoratieartikelen (Clayre & Eef, Mathilde M.,
Orval,…).
Deskundig restaureren en opknappen; lichter maken
of her-kleuren van uw meubelen. Canneren en heropmaken van stoelen en kleine zetels. Eigen atelier,
deontologisch werk.
Meer info : www.antiekdenoudenoverzet.be
Grote Baan 238 - 9120 Melsele 03 7556748

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.

Erik Weyenberg
Dorpsstraat 101/102
Kieldrecht
03 773 48 29
weyenberg.erik@aveve.be

tuin dier bakplezier

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

Ook uw advertentie kan hier staan.
Interesse ? Contacteer Bert Raets 03 7770402

€ 3,00

€ 7,00

€ 4,00

€ 5,25

€ 5,00

€ 5,00

€ 4,25

€ 3,50

€ 5,00

€ 3,50

€ 4,00

€ 7,75

€ 5,00

€ 4,00

€ 7,00

€ 5,00

€ 4,50

€ 3,00

es: Fraxinus excelsior

gelderse roos: Viburnum opulus

haagbeuk: Carpinus betulus

hazelaar: Corylus avellana

hondsroos: Rosa canina

kardinaalsmuts: Euonymus europaeus

krentenboom: Amelanchier lamarckii

meidoorn: Crataegus monogyna

rode kornoelje: Cornus sanguinea

sleedoorn: Prunus spinosa

spaanse aak: Acer campestre

tamme kastanje: Castanea sativa

vuilboom: Rhamnus frangula

wilde liguster: Ligustrum vulgare

wollige sneeuwbal: Viburnum lantana

zoete kers: Prunus avium

zomereik: Quercus robur

zwarte els: Alnus glutinosa

€ 21,00

€ 20,00

€ 21,00

€ 13,50

€ 10,50

€ 13,50

kleinbladige linde: Tilia cordata

lijsterbes: Sorbus aucuparia

haagbeuk: Carpinus betulus zuilvormig

berk: Betula pendula

zomereik: Quercus robur veer 150/175

zwarte els: Alnus glutinosa

€ 11,00

€ 11,00

elstar [10 - 1]

james grieve [8 - 9]

APPELS HALFSTAM

Halfstam, omtrek 6-8 cm
Hoogstam, omtrek 8 - 10 cm
[ - ] periode van oogst en consumptie

Prijs/stuk Aantal

€ 16,50

es: Fraxinus excelsior

FRUITBOMEN

€ 23,50

€ 7,00

Prijs/stuk Aantal

beuk: Fagus sylvatica

hulst struik (container): Ilex aquifolium

LOOFBOMEN, hoogte 2 - 3 m, omtrek 6 - 8 cm

€ 10,00

€ 5,00

egelantier: Rosa rubiginosa

hulst (blote wortel): Ilex aquifolium

€ 5,00

Prijs/5 stuks Aantal

beuk: Fagus sylvatica

Het BOSGOED
(50 - 90 cm) is per 5 stuks

€ 19,50
€ 19,50
€ 19,50
€ 19,50

saint remy stoofpeer [12 - 1]
triomphe de vienne [9 - 10]
winterkeizerin [9]

€ 19,50

€ 19,50

€ 19,50

€ 19,50

€ 19,50

€ 19,50

€ 11,00

€ 11,00

€ 11,00

€ 11,00

€ 11,00

€ 11,00

€ 11,00

€ 11,00

€ 11,00

€ 19,50

€ 19,50

€ 19,50

€ 19,50

€ 19,50

€ 19,50

€ 19,50

€ 19,50

€ 19,50

€ 19,50

€ 11,00

€ 11,00

€ 11,00

louise bonne d’Avranche [9 - 10]

legipont [10 - 11]

conference [10 - 11]

comtesse de paris [11 - 2]

bon chretien william [9]

beurre hardy [9 - 10]

beurre de naghin [10 - 2]

PEREN HOOGSTAM

saint remy stoofpeer [12 - 1]

precoce de trevoux [8]

louise bonne d’Avranche [9 - 10]

legipont [10 - 11]

durondeau [10]

dubbel flip [9]

conference [10 - 11]

bon chretien william [9]

beurre hardy [9 - 10]

PEREN HALFSTAM

winterrambour (strepeling) [11 - 2]

trezeke meyers [11 - 1]

reine des reinettes [9 - 12]

notarisappel [10 - 12]

james grieve [8 - 9]

jacques lebel [9 - 12]

goudrenet (boskoop) [11 - 2]

eysdens klompke [11 - 2]

dubbele belle fleur [11 - 2]

berglander [11 - 2]

APPELS HOOGSTAM

cox orange pippin [9 - 12]

rode boskoop (bakker) [11 - 2]

reinette de blenheim [10 - 12]

€ 11,00

€ 11,00

oogstappel (tr. blanche) [7 - 8]
reine des reinettes [9 - 12]

€ 11,00

jonagored [10 - 1]

druif: Witte Van De Laan (wit)

druif: Précoce de Malingre (wit)

druif: Glorie van Boskoop (blauw)

zomerframboos: tulameen

tamme kastanje: cast. sativa de lyon h 8/10

stekelbes: hinnonmaki rod 5/8 tak

okkernoot: juglans regia h 8/10

moerbei: morus nigra str. 2j

mispel: mespilus germanica str. 2j

kweepeer vranja sn. 1j.

jostabes 5/8 tak

jonkheer van tets (rode bes) 5/8 tak

braambes: thornless evergreen co 80/100

ANDER / KLEIN FRUIT

lieveling struik 1j

fertile de septembre struik 1j

charles ingouff struik 1j.

PERZIK STRUIK

hedelfinger (bruine van ordingen) [5 - 6]

bigarreau Napoleon [5 - 6]

bigarreau Burlat [5 - 6]

KERSEN HOOGSTAM

zwarte kraker [6]

witte kraker [6]

early rivers (lindekers) [6]

KERSEN HALFSTAM

schone van leuven [8]

reine claude d’oullins [8]

reine claude conducta [8]

mirabelle de nancy [9]

altesse simple (bakpruim) [9]

PRUIMEN HOOGSTAM

sainte catherine [9 - 10]

reine claude verte (doree-crottee) [8 - 9]

reine claude d’oullins [8]

queen victoria [8 - 9]

anna spath [9 - 10]

PRUIMEN HALFSTAM

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 1,00

€ 29,00

€ 2,50

€ 22,50

€ 21,00

€ 11,50

€ 9,00

€ 2,50

€ 1,50

€ 4,50

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 19,50

€ 19,50

€ 19,50

€ 11,00

€ 11,00

€ 11,00

€ 19,50

€ 19,50

€ 19,50

€ 19,50

€ 19,50

€ 11,00

€ 11,00

€ 11,00

€ 11,00

€ 11,00

VU: Marc Bogaerts, Bormte 24, 9190 Stekene

Stuur of mail het volledig en duidelijk ingevulde
bestelformulier naar:
Bert Raets, Sint Kornelistraat 3, 9170 Meerdonk
of Bert@panneweel.be
U ontvangt een bevestiging van uw bestelling
met het totaal te betalen bedrag (eventuele kortingen
worden verrekend) en het verzoek tot betaling.
Pas na uw betaling op reknr BE38 0000 1056 0872
(BIC BPOTBEB1) van Natuurpunt Waasland-Noord,
is uw bestelling geplaatst.
Het plantgoed kan worden opgehaald in het
Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2 te Meerdonk
op zaterdag 14 november tussen 10 en 12 uur.

Vanaf heden tot einde 2016 lid worden van Natuurpunt Waasland
Noord en de Vriendenkring Panneweel doe je door 27 € te storten
op rekeningnummer BE38 0000 1056 0872 (BIC BPOTBEB1) van
Natuurpunt
Waasland-Noord met de vermelding “nieuw lid”
werkingsgebied: Stekene - Sint-Gillis-Waas.

naam voornaam
straat nr / bus
postcode
plaats
telefoon//GSM
e-mail
lidnummer NP handtekening

Meer info: boomplantactie@panneweel.be of www.panneweel.be
Deze folder en andere plantinformatie kan U ook downloaden van onze website

•

•

•

•

Hoe bestellen ?

•
•
•

fruitbomen,
streekeigen bomen,
hagen en struiken

Scherpe prijzen
Onovertroﬀen keuze aan inlands bosgoed
Elke euro winst wordt gebruikt voor de aankoop van
natuurgebieden in het Waasland en omgeving.
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