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Verslag:
datum:			
plaats:
uur:
aanwezig:

verontschuldigd:

26 augustus 2021
OC De Statie, Spoorwegwegel, 9190 Stekene
20u00 - 22u30
Dirk Baert, Marc Bogaerts, Hugo De Beuckeleer, Marc De Meireleir, Ferdinand Denayer,
Guy De Vos, Vanessa De Wilde, Eric Dhollander, Gert Laureys, Ilse Tits,
Brigitte Van Passel
Chris De Buyzer, Edwin Thoen, Kenny Vereecken, Koen Waumans

De voorbereiding voor de vergadering onder de vorm van een presentatie, vormt de basis voor dit verslag.
Het bestand werd bewaard als een interactieve pdf, je kan doorklikken op de ‘linken’ om de achterliggende
pagina’s te openen.
Aanvullingen, opmerkingen, afspraken:
page 9 broedvogelinventarisatie
		Eric wilt graag tellen in de Klingse Warande.  Chris zal begeleiden.
Verslag broedvogels Grote Geul in bijlage
page 9 huiszwaluwen
		Eric wilt graag tellen aan de Watertoren.  
Contact opnemen met Annie De Jong voor het tellen in de Stationstraat. Chris neemt contact op.
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page 10 opvolging resultaten soortgroepen op panneweel.be - inventarisaties
		Kenny gaat de resultaten van uilen en nachtvlinders op de website plaatsen en opvolgen
pag 13 er was onlangs een webinar m.b.t.bos-voor-iedereen wandeling, er is nog een
		nieuwe webinar gepland op 28/09.
Gaan we hier als afdeling aan meedoen? (via coördinatie NME?)
pag 14

Zin in natuurstudie - we beslissen over de aankoop:
•
nachtvlinderval (en toebehoren) Hugo, Dirk en Kenny doen voorstel, Brigitte doet
bestelling en regelt betaling via Natuurpunt Studie.
•
uitgave Avifauna Zeelandica (pag 18) . Guy doet bestelling/betaling, Brigitte regelt betaling
met Guy en recupereert deze betaling via onkostennota Natuurpunt Studie.

pag 14 Vergeet de verenigingsapplicatie natuurstudiewerkgroep niet in te vullen
		Geef je gegevens door via dit document.
pag 17 planning 2022 → jaarplanner
		De maandelijkse observatiewandelingen en dagvlinderwandelingen gaan door in 2022.
		Edwin zal ook in 2022 vroegochtendwandelingen voor zijn rekening nemen.
Er werden al enkele excursies opgenomen in de jaarplanner.
		Plan je zelf een natuurstudie-excursie, vul de gegevens rechtstreeks in de jaarplanner in
en/of geef de info door via mail aan Brigitte.
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pag 17   planning 2022 → jaarplanner
		Belangrijk - deadline doorgeven activiteiten Natuur.Link =  ongeveer twee maanden voor
verschijning van het tijdschrift.
Vergeet niet tijdig teksten door te geven aan Brigitte voor publicatie op website.
		(Kan kopie zijn van een eerdere publicatie met aanpassing van datum - tijd - plaats - aantal deelnemers)
Voor de voorjaarsvergadering die zal doorgaan op 10 februari,  gaan de presentaties iets langer
duren, we doen er wel minder. We bekijken nog praktisch hoe die vergadering er kan uitzien.  
		Brigitte neemt initiatief.
Nieuw voor 2022 is een thema-avond, gepland op 21 april, waar er dieper kan ingegaan worden
op één of meerdere soortgroepen. Dirk Baert bijt de spits af met als thema ‘plantenluizen’.  
Een uitstap naar het KBIN of plantentuin Meise wordt overwogen. Brigitte neemt initiatief.
Het BioBlitz-project krijgt een vervolg, onder welke vorm en wie het initiatief hiervoor neemt,
moet nog verder uitgewerkt worden.
		

Naar jaarlijkse gewoonte maak ik einde 2021 een aangepaste brochure 2022 (wat we
als werkgroep doen en waar we actief zijn) op.. De Klingse Warande en de Heimeersen zullen er
in opgenomen worden.
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1.

Korte feedback natuurstudie activiteiten/projecten/resultaten 2021

		Voorjaarsvergadering
		
		11 februari 2021 korte voorstelling resultaten 2020 + 3 presentaties				
						online - 24 deelnemers publicaties website
		Excursies
7 maart 2021

Spechtenwandeling in het Stropersbos - Jan Dhollander
						 afgelast
28 maart 2021
Voorjaarsbloeiers in het Steengelaag - Marc Bogaerts
						 afgelast
19 april 2021
Vroegochtendwandeling Groene Putte en omgeving - Edwin Thoen
						 afgelast
2 mei 2021
Vroegochtendwandeling Kreken van Saleghem - Edwin Thoen
						 afgelast
9 mei 2021
Uitstap Hof Ter Saksen - François Seghers, Brigitte Van Passel
						14 deelnemers
30 mei 2021
Vroegochtendwandeling Steengelaag - Edwin Thoen
						10 deelnemers
14 augustus 2021 Flora in onze gemeente Sint-Gillis-Waas - BioBlitz team - Edwin Thoen
						10 deelnemers
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1.

Korte feedback natuurstudie activiteiten/projecten/resultaten 2021

		maandelijkse observatiewandelingen - (eerste maandag vd maand) - Guy De Vos
					
januari, februari, maart, april afgelast - mei-juni-juli-augustus
						16-8-14-11 deelnemers - verslag website
		
		maandelijkse dagvlinderwandelingen - (tweede maandag vd maand april-september) - Luc De Block
						 april afgelast - mei, juni, juli, augustus
						7-4-8-5 deelnemers - verslag website

		Cursus
		*
nachtvlindercursus i.s.m. Nachtvlinderwerkgroep Waasland:
			18 maart - 25 maart - 2 online theorielessen Natuurpunt CVN
			35 deelnemers - (24 theorie/praktijk - 11 theorie)
			(907,5€ - factuur 250€ - opbrengst 657,5€)
			
			
			

uitgesteld 10 september - april/mei 2022
2 praktijklessen (Nachtvlinderwerkgroep Waasland)
Natuurhuis Panneweel - Stropersbos
6
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1.

Korte feedback natuurstudie activiteiten/projecten/resultaten 2021

		Projecten - inventarisaties - ...
		*
(insecten)inventarisatie Gavers (SGW) - Brigitte Van Passel			
						18 maart - 10 mei  - 12 augustus
						5-6-3 deelnemers - verslag website
planteninventarisaties (frequentieschaal van Tansley)
Steengelaag Hooiland Blauwe Wegel - Hooiland Cedronbeek Zuid- Hugo De Beuckeleer
		
			
16 juni 		
						5 deelnemers - verslag website
KvS  d’Eilanden W-O, oevers W-O - Jan Vandermeulen 		
						11 juni 		
						6 deelnemers
		*

orchideeën - Jan Dhollander, conservators			
				
Gavers
(Gevlekte) Rietorchis - Bosorchis
				Kreken van Saleghem ?
Steengelaag
Vleeskleurige orchis
Heimeersen
Hondskruid
		*

				SLEUTEL VOOR BLOEIENDE ORCHIDEEËN VAN NEDERLAND EN BELGIË						
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1.

Korte feedback natuurstudie activiteiten/projecten/resultaten 2021

		Projecten - inventarisaties - ...
		*

broedvogelinventarisatie
Salegem West/Oost, Rietland, Grote Geul (Jan Vandermeulen), Kieldrechtse watergang,
Klingse Warande. Wie telt wat in jaar 2022?
		*
broedvogelatlas - winter 2021 & lente 2022
ES88C Grote Geul  (Jan Vandermeulen).
				Vrjwilligers gezocht voor ES77D (Kemzeke, Sint-Pauwels, SGW ),
ES78D (Spaans Kwartier B) en ES67B (Koewacht B).
		*
huiszwaluwen				
watertoren Meerdonk, ’t Kalf en Stationstraat (SGW)
				Wie telt wat in jaar 2022?
		*
nestkasten boomgaard Natuurhuis Panneweel
			 Vrjwilligers gezocht voor onderhoud en controle in het najaar
		*
meetnetten BBV - ABV - WVT - Chris De Buyzer
				Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV), jaar 2022  twee kilometerhokken
Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (BBV), via waarnemingen.be, invullen broedcode
WaterVogelTellingen: Grote Geul (Chris De Buyzer), Saleghemkreek (Ferdinand Denayer) en
Steengelaag (Marc Bogaerts)
				oktober, november, december, januari, februari, maart
		Chris De Buyzer helpt nieuwe vrijwilligers voor vogelprojecten en inventarisaties op weg.
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		*
uilen - Kenny Vereecken
					Bosuilen
4 nestkasten - 2 bezet
								3 pulli waaronder 2 jongen en 1 jong + adult vrouwtje
					Kerkuilen
21 nestkasten - 8 bezet
								21 pulli waaronder 3x4 jongen, 3x3 jongen, 1 onbekend, 1 mislukt
					Ransuilen
2 zekere broedsels moeilijk om te lokaliseren
					Steenuilen
22 nestkasten waaronder 5 zekere broedsels
libellenopvolging KvS -project Stropersbos - Brigitte Van Passel
Stropersbos West/Oost
mei-september 14-daagse inventarisatie
					Libellenwerkgroep Waasland
Kreken van Saleghem				losse waarnemingen
		
		*
nachtvlinders (meetnet) - Hugo De Beuckeleer - Dirk Baert - Kenny Vereecken
Steengelaag - Sint-Jacobsgat - Panneweel (Hugo De Beuckeleer)
				april, juni, juli, augustus
				eigen tuin (Dirk Baert - Kenny Vereecken)
					→ soortenrijke groep - situatie op 25/08 - 485 soorten
		*

dagvlinders - Brigitte Van Passel
Kreken van Saleghem (SGW), Stropersbos (Stekene - SGW), Klingse Warande (SGW),
Steengelaag (Stekene), Heimeersen (Stekene), Groene Putte - Speelhof (Stekene)
					losse waarnemingen website
		*
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1.

Korte feedback natuurstudie activiteiten/projecten/resultaten 2021

		BioBlitz waasland-noord2021 (Stekene & Sint-Gillis-Waas)
doel: 2500 soorten in beide gemeente tezamen - uitdaging: 2500 soorten per gemeente
		waarnemingen.be/bioblitz/waasland-noord2021/
		*
BioBlitz team - Marc Bogaerts, Guy Devos, Gert Laureys, Edwin Thoen, Ilse Tits, Brigitte Van Passel
			•
maandelijkse online vergadering
•
maandelijkse nieuwsbrief
website BioBlitz
•
maandelijkse blog van Ilse website natuurblog
		*
15 april
presentatie op Wakona online studieavond
			presentatie beschikbaar website Wakona
		*
20 - 23 mei excursie stadsflora in Sint-Gillis-Waas excl. BioBlitz (50 inschrijvingen)
			jammer genoeg geen deelnemers
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2.

Nog geplande natuurstudie activiteiten/projecten 2021

		Excursies - Inventarisaties
26 september 2021
Insectenwandeling in het Steengelaag - Marc Bogaerts
		4° trim 2021
Insecteninventarisatie Gavers - Brigitte Van Passel
		10 oktober 2021
Paddenstoelenwandeling Stropersbos
							Marc De Meireleir, Dirk Baert, Hugo De Beuckeleer		
31 oktober 2021
Paddenstoelenwandeling Waterwingebied (NL)
							Marc De Meireleir, Dirk Baert, Hugo De Beuckeleer
		? 30-31 oktober 2021
Bos-voor-iedereen-wandeling (Natuurpunt - webinar/draaiboek)
							in te plannen (via NME)?
maandelijkse observatiewandelingen - (eerste maandag vd maand) - Guy De Vos
					
september - oktober - november - december
		maandelijkse dagvlinderwandelingen - (tweede maandag vd maand april-september) - Luc De Block
						september
		Cursus
		*
gallen:
			2 september - 18 september - 1 theorieles - 1 excursie Natuurpunt CVN
		*
nachtvlinders:
			10 september - 1 praktijkles (Nachtvlinderwerkgroep Waasland) - Kreken van Saleghem
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3.		

Varia 1

		
•
Zin in natuurstudie
			• financieel overzicht: de bijdrage (250€) voor 2020 werd geboekt, 900,53 € op de rekening
			• niet vergeten het google-document of excelbestand in te vullen tegen einde van het jaar     de natuurstudie-activiteiten inbrengen op de website van Natuurpunt en het
    deelnemersaantal nadien invullen vangt dit voor een deel op.
		•
Verenigingsapplicatie (nieuw 2021)
			De verenigingsapplicatie van Natuurpunt geeft de mogelijkheid om het werkingsgebied,
het ledenbestand en de thema’s waarrond de werkgroep actief is, op een eenvoudige
manier, te beheren.  Als Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord willen we graag gebruik
maken van deze tool.  Adressen worden gecentraliseerd en mailing kan, naargelang
interesse, gerichter gebeuren.
Als werkgroepcoördinator kan ik deze lijsten opstellen en aanpassen.
Mag ik jou als actieve vrijwilliger toevoegen, via lidnummer NP (gdpr)?**
			

Geef je gegevens door via dit document.

			**Iedereen die meegaat op excursies, deelneemt aan activiteiten en regelmatig contact
			
houdt met de werkgroep, beschouwen we als een actieve vrijwilliger.
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3.		

Varia 1

		
•
Online spoedcursus biodiversiteit & klimaat
			Volg van 15/09-27/10 (20-22u) deze interactieve online cursus van Natuurpunt CVN.
			
De reeks duurt 6 lesweken. In het begin van een lesweek krijg je het online lesmateriaal met
			
heel wat bijkomende online-informatie en tools. Je beslist zelf wanneer je alles doorneemt.
		
Op het einde van de week is er een online vragen-sessie (Q&A) met de expert en kan je al je
			
vragen stellen. - promo-video, alle info en inschrijven
		•
Online plantencursus FLORON
(14 online lessen maart-juli & huiswerk - afgelopen)
			Guy De Vos, Gert Laureys, François Seghers, Jan Vandermeulen, Brigitte Van Passel
•   Klingse Warande - Eric Dhollander, Marcel Van Puymbroeck
streeplijst planten → Guy
•   Heimeersen - Ferdinand Denayer, Brigitte Van Passel			
streeplijst planten → Brigitte
		•

Samenwerken

		*
bosongewervelden - (cursus bosgids)
			6 maart - 13 maart 		
2 online theorielessen - Brigitte Van Passel
								+ opdracht indeling ongewervelden
			pdf theorielessen + bijhorende opdracht beschikbaar op aanvraag
			11 september - 1 praktijkles Stropersbos - Brigitte Van Passel, Marc Bogaerts
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3.		

Varia 1

		*

nieuwe meetnetten - Roestbruine kniptor - Marc Bogaerts

			Via nieuwsbrief van Natuurpunt Studie komen af en toe oproepen om mee te doen aan
			
(nieuwe) meetnetten. Laat gerust weten, wanneer jij hieraan deelneemt. Die informatie
			
delen is altijd een meerwaarde voor de werkgroep.
		*

nieuwe admin

			Goedgekeurde waarnemingen ingebracht in waarnemingen.be, worden gebruikt voor
			
wetenschappelijk onderzoek, bij het natuurbeleid. e.a.
			
Het zijn vrijwillige soortkenners die het grootste gedeelte van de waarnemingen
			
valideren,vooral a.d.h.v. foto’s. en/of goede documentatie.
			
Voor sommige favoriete soortgroepen zijn er verschillende admins,
			
voor minder gekende soorten ontbreken ze nog.
			Voor plantenluizen is er sinds 9 juli 2021,
een nieuwe admin - Dirk Baert

Pauze
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4.

Planning 2022
De vervroegde najaarsvergadering heeft als doel een planning natuurstudie klaar te hebben
vooraleer de vergadering planning 2022 van Natuurpunt Waasland Noord doorgaat.

		
		afspraak: minstens 4 gezamenlijke activiteiten/jaar

		

•  
•
•
•  

		•

Voorjaarsvergadering met beknopte voorstelling resultaten 2021 - presentaties
1 excursies naar een natuurgebied buiten werkingsgebied *
1 soorteninventarisatie in een natuurgebied binnen werkingsgebied **
Najaarsvergadering met halfljaarslijkse resultaten 2022 en opstellen planning 2023
BioBlitz (resultaten en presentaties)?

•

Extra (thema)-vergaderingen op aanvraag

•
•

voorbereiding mail gestuurd naar conservators & soortgroep verantwoordelijken (6 juli)
belangrijk - rekening houden met deadline doorgeven activiteiten voor Natuur.Link

		→

jaarplanner
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5.

Varia 2

		
•
bibliotheek
			•
vraag aankoop avifauna Zeeland - Guy De Vos
•

Circa 1.400 pagina’s

•

10 themahoofdstukken &
10 gebiedsbeschrijvingen

•

Circa 450 vogelsoorten uitgebreid
beschreven

•

Talloze foto’s, kaarten en grafieken

•

Speciale voorintekenprijs van € 44,50
(15 juli-15 oktober 2021).

bijAvifauna
de
De
Zeelandica is het standaardwerk over de Zeeuwse vogelwereld.
Van alle in Zeeland waargenomen vogelsoorten wordt een gedetailleerde
en informatieve beschrijving gegeven van het voorkomen in verleden en
heden, rijk geïllustreerd met kaartjes en grafieken.

nl/AZ

AVIFAUNA
ZEELANDICA

Uitgever: Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen
Redactie: Peter L. Meininger
Projectorganisatie: Eric C.L. Marteijn en Peter L. Meininger

verleden en heden, rijk geïllustreerd met kaartjes en grafieken. Ook de vele in Zeeland

Het boek
biedt veel door
meereen
danaantal
een traditionele
De soortbeschrijvingen worden
voorafgegaan
inleidende ‘streekavifauna’. De soortbeschrijvingen worden
hoofdstukken over vogelsvoorafgegaan
in Zeeland voor
1900,
deaantal
exploitatie
van vogels
door
een
boeiende,
inleidende hoofdstukken. Deze zijn niet alleen
(eendenkooien, jacht op watervogels
rapen van maar
eieren),
geschrevenmet
doorkanongeweren,
deskundige ‘vogelaars’,
ook door historici en landschapsdeskundigen.
vogelstudie en vogelbescherming
1900-2020, deover
rol van
Belgische
Zo zijn erinhoofdstukken
vogels
in Zeeland voor 1900, de exploitatie van vogels
vogelaars in Zeeland, verzamelaars en vogelcollecties, de landschappelijke
(eendenkooien, jacht op watervogels met kanongeweren, rapen van eieren), vogelstudie en
ontwikkeling, vogels van het stedelijke en landelijke gebied,
vogelbescherming in 1900-2020, de rol van Belgische vogelaars in Zeeland, verzamelaars
kustbroedvogels, de diverse grote wateren, vogeltrek en ‘varia exotica’.
en vogelcollecties, de landschappelijke ontwikkeling van Zeeland, vogels van het stedelijke
gebied, vogels van het landelijke gebied, hoofdstukken over de diverse grote wateren,
kustbroedvogels, vogeltrek en ‘varia exotica’. Ook zijn de streeknamen vermeld en zijn
biografieën van (meestal overleden) vooraanstaande, in Zeeland actieve vogeldeskundigen,
een personenregister en een zeer uitvoerige literatuurlijst opgenomen. Talloze, vaak
Ook zijn de streeknamen vermeld
en zijn
biografieën
van vooraanstaande
bijzondere
foto’s
van topfotografen,
verfraaien de tekst.
(meestal overleden) in Zeeland actieve vogeldeskundigen, een
personenregister en een zeer uitvoerige literatuurlijst opgenomen. Talloze,
Dit monumentale, tweedelige standaardwerk mag niet ontbreken in de boekenkast van
vaak bijzondere foto’s van topfotografen, verfraaien de tekst.

eenieder die geïnteresseerd is in de vogels, de natuur, het landschap en de geschiedenis van

Zeeland.
Dit monumentale, tweedelige
standaardwerk mag niet ontbreken in de
boekenkast van eenieder die geïnteresseerd is in de vogels, de natuur,
het landschap en de geschiedenis van Zeeland.
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1. Inleiding
2. Vogels in Zeeland voor 1900

Avifauna Zeelandica

1

•

Twee kloeke delen in een fraaie cassette

•

Circa 1.400 pagina’s

3. Exploitatie van vogels in Zeeland, 1850-2000

• 10 themahoofdstukken &
4. Studie en bescherming van vogels in Zeeland, 1900-2020
10 gebiedsbeschrijvingen
Zeeland is een bijzonder vogelrijke provincie. Dit ‘land in zee’ heeft de
5. Belgen
de Zeeuwse
avifauna
Voorintekenprijs geldig van 15 juli tot 15 oktober: € 44,50
Ooster- en Westerschelde
metenuitgestrekte
slikken,
platen en schorren,
• Circa 450 vogelsoorten uitgebreid
grote zoete en zoute
de Voordelta
met stranden,
zandbanken
6. meren,
Verzamelaars
van vogels
in Zeeland
en hun collecties, 1650-2020
Winkelprijs na 15 oktober: € 59,50
beschreven
en ondiep kustwater, fraaie duingebieden, talloze binnendijkse
7. Zeeland:
een door
enbossen.
mens gevormd
landschap
natuurgebieden, kreken
en dijken,
akkersnatuur
en zelfs
Daar komt
bij
• Talloze foto’s, kaarten en grafieken
Prijzen zijnPeter
exclusief
10,00 verzendkosten voor de cassette met beide delen.
vogeltrekroutes langs de Noordzeekust ligt.
redactie
L.€Meininger
Deel 2dat Zeeland op belangrijke
8. Kustbroedvogels
in het
Deltagebied(in het najaar)
‘telposten’
bij Breskens
(in het voorjaar)
en Westkapelle
• Speciale voorintekenprijs van € 44,50
Bespaar verzendkosten door uw exemplaar af te halen bij een afhaalpunt bij u in deDe
buurt.
Er
genieten niet voor 9.
niks
nationale
en
internationale
faam.
Watervogels van de Grevelingen, het grootste zoutwatermeer van Noordwest-Europa
zijn onder andere afhaalpunten in alle Zeeuwse regio’s, Goeree-Overflakkee , West-Brabant,
(15 juli-15 oktober 2021).
Nijmegen en verschillende plaatsen in Vlaanderen. U kunt uw afhaalpunt aangevenDe
bijAvifauna
de
10. Het
Krammer-Volkerak:
vogelgebied
in vogelwereld.
ontwikkeling
Zeelandica
is het
standaardwerk over
de Zeeuwse
Van alle in Zeeland waargenomen vogelsoorten wordt een gedetailleerde
bestelling.
11. De Oosterschelde:
van deen
Delta
en informatieve beschrijving
gegeven vanhét
hetsteltlopergebied
voorkomen in verleden
Daarna geldt de winkelprijs*.

Vogels, vogelaars en vogelonderzoek in Zeeland

heden, rijk geïllustreerd
met kaartjesvan
en het
grafieken.
12. Watervogels
Zoommeer
*Leden van Sovon betalen na de voorintekenperiode € 49,50 exclusief € 10,00 verzendkosten.

13. Vogels van het Markiezaat
14. Het Veerse Meer: de teloorgang van een vogelrijk gebied

15. De Westerschelde: zeldzame getijdennatuur ten top
Uitgever: Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen
16. Vogels van de Voordelta
Redactie: Peter L. Meininger
17. Zeevogels van de ‘Zeeuwse Noordzee’
Projectorganisatie: Eric C.L. Marteijn en Peter L. Meininger
18. Vogeltrek over Zeeland
Fotoredactie: Corstiaan Beeke, Marcel Klootwijk, Thomas Luiten, Edwin Paree & Ed C. Stikvoort
Vogels
landelijke
gebied van Zeeland
Het boek biedt veel19.
meer
danvan
een het
traditionele
‘streekavifauna’
.
Met bijdragen van: Anny Anselin, Floor A. Arts, Frans Beekman, John Beijersbergen, Huub Bun,
20. VogelsPiet
vandu
het
stedelijke
gebied
van ZeelandHenk Castelijns, Wannes Castelijns, Adri Clements, Co
Burck,
C.J.door
(Kees)
Camphuysen,
De soortbeschrijvingen worden voorafgegaan
een
aantal inleidende
Edwin
Elias,de
Gijs
van den van
Ende, Ruben Fijn, Arjen van Gilst, André Hannewijk, Anton
hoofdstukken over21.
vogels
inDooms,
Zeeland
voor 1900,
exploitatie
Synthese:
ontwikkelingen
en
toekomstperspectief
van Haperen,
M. Helmers,rapen
Mark Hoekstein, Chiel Jacobusse, Jan Janssens, Dick J.
vogels (eendenkooien, jachtM.M.
op watervogels
metDini
kanongeweren,
22. Bespreking
perJob
soort
in Zeeland
waargenomen
van eieren), vogelstudie
en vogelbescherming
in alle
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De ‘telposten’ bij Breskens (in het voorjaar) en Westkapelle (in het najaar)
Na de alom
geprezen (enfaam.
inmiddels uitverkochte) Flora Zeelandica (2018), eveneens onder
genieten niet voor niks nationale
en internationale

Vogels,
vogelaars en vogelonderzoek in Zeeland
redactie van Peter Meininger, is er nu de Avifauna Zeelandica het standaardwerk over de
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Beknopte inhoud Avifauna Zeelandica

De Avifauna Zeelandica verschijnt naar verwachting eind 2021. U hoeft niet zo lang te wachten

Zeeland is een bijzonder vogelrijke provincie. Dit ‘land in zee’ heeft behalve de Ooster- en
Westerschelde, met uitgestrekte slikken, platen en schorren, ook grote zoete en zoute
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datVoordelta
Zeeland op
vogeltrekroutes langs de Noordzeekust ligt. De ‘telposten’ bij
en ondiep kustwater, fraaie duingebieden, talloze binnendijkse
Breskens (in het voorjaar) en Westkapelle (in het najaar) genieten niet voor niks nationale en
natuurgebieden, kreken en dijken, akkers en zelfs bossen. Daar komt bij
internationale
faam.
dat Zeeland op belangrijke vogeltrekroutes langs de Noordzeekust ligt.
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Twee kloeke delen in een fraaie cassette
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Zeeland is een bijzonder vogelrijke provincie. Dit ‘land in zee’ heeft de
Ooster- en Westerschelde met uitgestrekte slikken, platen en schorren,
grote zoete en zoute meren, de Voordelta met stranden, zandbanken
en ondiep kustwater, fraaie duingebieden, talloze binnendijkse
natuurgebieden, kreken en dijken, akkers en zelfs bossen. Daar komt bij
dat Zeeland op belangrijke vogeltrekroutes langs de Noordzeekust ligt.
De
‘telposten’
bij Breskens (in het voorjaar) en Westkapelle (in het najaar)
buurt.
Er
genieten niet voor niks nationale en internationale faam.
Brabant,

1

•

AVIFAUNA ZEELANDICA

rs.

Voorintekening en bestelwijze

Avifauna Zeelandica

Avifauna Zeelandica

e wachten

Druk:
Drukkerij Durenkamp,
Aardenburg
Dit monumentale, tweedelige
standaardwerk
mag niet ontbreken
in de
boekenkast van eenieder die geïnteresseerd is in de vogels, de natuur,
www.sovon.nl/AZ
het landschap en de geschiedenis
van Zeeland.
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•
vraag om medewerking - heruitgave ROOFVOGELS IN VLAANDEREN - Chris De Buyzer

				

mail werd reeds verstuurd - meer info bij Chris

				
				Hoe zit het met de huidige status, voorkomen en verspreiding als broedvogel en

				
wintergast van volgende soorten in uw regio: VOORAL TUSSEN 2010 en 2020
				
•
artikels/natuurweetje voor natuurblog, tijdschrift, nieuwsbrief
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Dankjewel voor jullie ongelooflijke inzet
en
vanavond voor jullie aanwezigheid.
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