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Voor een vlotte digitale bijeenkomst

Til je hand 

op om een 

vraag te 

stellen

Deel virtueel je 

enthousiasme

Camera (mag) aan,

microfoon moet uit.

Stel je vraag 

via chat

Klik hier om 

de vergadering 

te verlaten



• Verwelkoming bij een terugblik op onze werking

• Verwezenlijkingen 2020

• Wilde buitenplannen 2021

Agenda



Terugblik 

2020
door Gert Laureys

voorzitter



• De kaap van 900 leden overschreden

• facebook.com/NatuurpuntWaaslandNoord

• Een gloednieuwe website www.panneweel.be

Wat we bereikt hebben, ondanks

http://www.panneweel.be/


• Lid van milieuraad, cultuurraad (Stekene) en GECORO

• Regelmatig overleg met gemeentebesturen

• Enkele dossiers 2020
• Windpark Baggaart – Stekene

• Megastal Bunderstraat

• Demping put Sint-Pauwels

• Nonnebos Stekene

Natuurbeleid



3 nieuwe grote natuurgebieden!

44,5 ha extra 

natuurgebied

Graslanden, moeras-

en rietlanden, natte 

natuur, …



De Heimeersen: 16 ha



Konijnenpijpen: 11,6 ha



De Klingse Warande: 12,6 ha



Natuurbeheer

Natuurbeheer 

2020
Door Jan Vandermeulen

Coördinator



• Vrijwilligerswerking kern Noord
• >1800 werkuren, 

• vele karren hooi, houtsnippers, …

• Wekelijkse email

• Elke donderdag- en zaterdagnamiddag

• Activiteiten ivm natuurbeheer (tot maart 2020)
• Boomplantingsactie met kinderen van oud-scouts

• Betrekken van asielzoekers bij beheerswerken

• Niet kunnen uitvoeren: Dag van natuur, 
teambuilding met bedrijven, …

Natuurbeheer: terugblik op 2020



• Heimeersen (nieuw reservaat)

• Konijnenpijpen (nieuwe beheerovereenkomst)

• Speelhof, Kriekerije, Groene Putte (schenkingen)

Extra natuurgebieden in beheer



• Groene Putten, Kriekerijen, 
Speelhof opgestart als één 
reservaat met één globaal kader 

• Bestaande beheerteams 
Steengelaag, De Gavers & Lange 
Vaag, Kreken van Saleghem en 
Grote Geule

• Nieuwe conservators 
Heimeersen : Ferdinand en 
Brigitte

Beheerteams en conservators 



Sfeerbeelden uit 2020



Sfeerbeelden uit 2020



Sfeerbeelden uit 2020



• Heropstart activiteiten post-corona
• Beheerteams uitbreiden 

Natuurbeheer: Plannen voor 2021



• Verjonging en verbreding

• Opvissen verloren medewerkers na Corona

• Druk op onze natuurgebieden

• Ondersteuning beheerteams

Aandachtspunten voor 2021



• 2020: beheerovereenkomst en projectopstart
• 2021: plannen opmaken, vergunningen
• 2022: uitvoering

De Konijnenpijpen 11,6ha



Konyne Pypen anno 1875
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Natuurstudie
door Brigitte Van Passel, coördinator



Actieve werkgroep die verschillende soortgroepen inventariseert in het
werkingsgebied Stekene, Sint-Gillis-Waas en Kieldrecht (Grote Geule).

Natuurstudie - wat we doen

Vogels • ABV, BBV, WVT, Vogelatlas Vlaanderen 2020-2023,
• Huiszwaluwen, uilen

Planten • zaadplanten & varens, opvolging orchideeën
• mossen & lichenen
• paddenstoelen incl. ascomyceten, myxomyceten

Ongewervelden • nachtvlinders, dagvlinders, libellen, zweefvliegen, 
kokerjuffers, loopkevers, waterkevers, water- en 
oppervlaktewantsen, landwantsen & cicaden, 
sprinkhanen, andere



Natuurstudiewerkgroep Waasland Noord
Natuurhuis Panneweel
Krekeldijk 2, 9170 Sint-Gillis-Waas

natuurstudie@panneweel.be
Brigitte Van Passel / +32 3 779 89 31
www.panneweel.be/natuurstudie
waaslandnoord.waarnemingen.be

Natuurstudie - wat we doen - contact

brochure downloaden via website

mailto:natuurstudie@panneweel.be
http://www.panneweel.be/natuurstudie


Natuurstudie - planteninventarisatie



In vergelijking met 2019

• 4964 meer waarnemingen
• 406 meer soorten
• 214 meer waarnemers

In vergelijking met het totaal
aantal soorten
t.e.m. 2019 → 4775 soorten

• 424 nieuwe soorten
• t.e.m. 2020 → 5199 soorten

Natuurstudie - resultaten 2020



Natuurstudie - waarnemingen.be

ObsIdentify

• In april vernieuwt de app Obsidentify, 
waarmee je heel gemakkelijk kan 
ontdekken welk wild dier of welke plant je
voor je camera hebt.

• Je kan badges verdienen die je 
vooruitgang weergeven.

• Wil je nog meer uitdagingen, doe dan mee
met een challenge.

Download nu al de app ObsIdentify
en ontdek alle verbeteringen in april.



Natuurstudie - waarnemingen.be

ObsMapp - iObs → ook rechtstreeks in het veld

meer info: natuurpunt.be/waarnemingen

http://www.natuurpunt.be/pagina/waarnemingenbe


Natuurstudie - observatiewandelingen

• maandelijkse observatiewandelingen
(eerste maandag van de maand)

• maandelijkse dagvlinderwandelingen
(tweede maandag van de maanden april tot en met september)

• sfeerbeelden en link naar waarnemingen op de website bij
natuurstudie / inventarisaties

maandelijkse observatiewandeling - september 2020 dagvlinderwandeling - september 2020



Natuurstudie - observatiewandeling



Natuurstudie - dagvlinderwandeling
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Natuurstudie



Natuurstudie - BioBlitz 2021

Tijdens een BioBlitz worden zoveel mogelijk soorten gezocht binnen een
tijdspanne, in een bepaald gebied.

DOEL =2500 soorten
in Stekene & Sint-Gillis-Waas



Natuurstudie - BioBlitz 2021

• korte intro
• resultaten
• soortgroep in de kijker

januari: vogels
februari: amfibieën

nachtvlinders
roofvogels

maart:
april:

• Ilse’s blog
• weetjes
• obsidentify-waarnemingen

inschrijven voor de nieuwsbrief via de website: panneweel.be

Een heel jaar lang gaan we advies geven via nieuwsbrieven, fysieke
bijeenkomsten en excursies en op die manier nieuwkomers wegwijs
maken in de wereld van natuurstudie.

TipsvandeGroendienst

Hoe maak je jouw tuin

bijenvriendelijk(er)?

leving. Zonder bijen had de mens een

lege winkelkar, want bestuiving door

insecten is noodzakelijk voor meer dan

75 %  van de voedingsgewassen. Zij

zorgen er o.a. voor dat we genieten van

heerlijke groenten en fruit zoals kersen,

appelen, mango’s, paprika’s, avocado’s.

Zonder bijen zou al dit lekkers

verdwijnen.

Een goede omgeving voor de bijen is

dan ook noodzakelijk. Ze hebben nood

aan stuifmeel, nectar en warmte om te

leven. Bijen zijn koudbloedig. Daarom

vliegen ze van maart tot oktober als er

voldoende warmte is. Ze voelen zich

bijzonder goed in een tuin vol bloeiende

planten. Zorg ervoor dat die planten

elkaar voldoende overlappen, zodat er

genoeg voedsel is voor de bijen.

Wil je ze als een echte gast ontvangen?

Plaats dan een bijenhotel in je tuin. Zo

kunnen ze zich lekker nestelen. Heb

je dat niet? Geen probleem! Bijen

zijn vindingrijk. Ook in holle stengels,
Bijen zijn heel belangrijk in onze samen- gaten en kieren in de muur kan je ze

tegenkomen.

Nog een aantal tips:

• Gebruik geen sproeistoffen in de tuin.

• Maai het gras minder frequent, zodat

bloemen en wilde planten in de

grasmat kunnen bloeien.

• Heb je een kaal stuk grond zaai er dan

een bloemenmengsel in.

• Heb je geen tuin, zet dan op je terras een

aantal bloeiende planten in een pot.

12

#SGW
wonen
&leven

Breng de biodiversiteit

in onze gemeente in kaart

Na een wandeling in de natuur lijkt je eigen tuin een kleine plaats

waarin niks te beleven valt. Niets is minder waar!

Ook jouw tuin kan gewone, rare en zelfs zeldzame natuur herbergen.

Dit wil Natuurpunt samen met jou ontdekken.

Dit jaar maakt Natuurpunt je wegwijs in

de wereld van natuurstudie en samen

met hen breng je de biodiversiteit in

onze gemeente in kaart. Gaandeweg

bekijk je je eigen tuin, buurt en

natuurgebieden met een andere

bril. Zo lever je ook een belangrijke

bijdrage aan de wetenschap. Het

enige dat je daarvoor nodig hebt? Een

gezonde dosis nieuwsgierigheid en een

smartphone, maar ook een gewone P C

volstaat.

Je gaat op eigen houtje op zoek naar

soorten in je tuin, straat, buurt...

Natuurpunt begeleidt je met:

• een maandelijkse nieuwsbrief met

uitleg, soorteninformatie, tips en tricks

• een blik achter de schermen hoe deze

gegevens gebruikt worden om onze

natuur beter te begrijpen

• enkele leuke uitdagingen en

opdrachten

• 2 fysieke bijeenkomsten waarin

ervaringen gedeeld worden

Interesse? Stuur een mail naar

natuurstudie@panneweel.be

http://www.panneweel.be/
http://www.panneweel.be/
mailto:natuurstudie@panneweel.be


Educatie: Voor de curieuzeneuzen

door Edwin Thoen, coördinator



• Wat? Natuurgidsen voor (jonge) 
natuurliefhebbers

• 2020: Wilde Buitendingen! Doe-
bordjes in & rond onze 
natuurgebieden

• 2021: 
• Groter aanbod aan scholen: speelse 

& leerrijke natuurbeleving
• Activiteiten op Open Schuurdagen

Natuur- en milieu-educatie



Natuurbeleving voor iedereen



Natuurbeleving voor iedereen



• Succesvolle verkoop van fruit, confituur en appelsap

• Vaste samenkomstplaats voor vrijwilligers, Open 
Schuurdagen, …

• 1995 - 2020

Natuurhuis Panneweel

Feestje komt zo…



Suuuperleuke en creatieve
knutselideeën

Creatief voor Natuur



Onze plannen 

voor 2021
door Gert Laureys

voorzitter



• Inrichting & aansluiting Konijnenpijpen met Kreken van 
Saleghem

• Opstart beheer Heimeersen

• Inrichting De Klingse Warande

Uitbreidingen



• Heropstart na Corona

• Vrijwilligerswerking

• Keuken Natuurhuis Panneweel moderniseren

• Hopelijk meer nieuws rond de verbouwingen en 
inrichting van ons Natuur.huis: wachten op GRUP voor 
vergunningen. 

Andere



Wij zoeken helpende handen & hoofden:

• Schrijven van artikeltjes, Facebook berichten, …

• Hulp bij natuuractiviteiten voor scholen of bij andere 
activiteiten

• Snoeien, maaien, ruimen bij beheertaken

• Onderhoud Natuurhuis Panneweel

• …

Kriebelt het?





Dankjewel!



Dit is Natuurpunt (2019)


