Natuurpunt Waasland
Kern Noord
Natuurstudiewerkgroep Waasland Noord

NATUURLIEFHEBBERS GEZOCHT

Studie,
inventarisatie,
monitoring en
soortbescherming.

• kreekplassen • rietmoeras • rietkragen
• wielen • hooilanden • onkruidakker
• oude kleiput • grasland
• moerasbos • vijvers • bos

Ben je gebeten door natuur
en biodiversiteit? En heb je
zin om die te beschermen?
Dan ben je bij onze
natuurstudiewerkgroep
aan het juiste adres.

• Broedvogelinventarisaties
• Watervogeltellingen • Uilen
• Huiszwaluwen • Zaadplanten & Varens
• Mossen & Lichenen • Paddenstoelen incl.
Ascomyceten • Myxomyceten • Dagvlinders
• Nachtvlinders • Kokerjuffers • Libellen • Zweefvliegen
• Loopkevers • Water- en oppervlaktewantsen • Waterkevers • Sprinkhanen
• Landwantsen & Cicaden • • •

inventarisatie • monitoring
waaslandnoord.waarnemingen.be

natuurstudie@panneweel.be • www.panneweel.be • www.waarnemingen.be
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Waarnemingen.be
is de grootste natuurdatabank
van Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers voeren
jaarlijks gemiddeld 4 miljoen waarnemingen in.

Doe ook mee!
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Natuurstudiewerkgroep Waasland Noord
Natuurstudiewerkgroep Waasland Noord, actief in de gemeenten Beveren
(deelgemeente Kieldrecht-Grote Geule), Sint-Gillis-Waas en Stekene, staat in
voor de inventarisatie/monitoring van onze natuur, zowel binnen als buiten onze
natuurgebieden. De informatie die voortkomt uit deze natuurstudie wordt gebruikt
om de resultaten van het gevoerde natuurbeheer te toetsen aan de doelstellingen en
waar nodig het beheer bij te sturen.

Natuurgebieden in eigendom/beheer
•

gebied in waarnemingen.be

Beveren (Kieldrecht) / Grote Geule:
kreekplas, rietkragen en moeras, populierenbos, grasland - 25 ha
Kieldrecht - Grote Geule
Sint-Gillis-Waas (Meerdonk) / Kieldrechtse watergang

Conservator: Benjamin en Katrien Vergauwen - Doggen
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•

Sint-Gillis-Waas (Meerdonk) / Kreken van Saleghem:
kreekplassen, wielen, hooilanden, bos - 41 ha
Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem
Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Grote Saleghemgeul
Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Karnemelkputten
Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Kreekputten
Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Natuurhuis & Boomgaard
Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Oostbroekaanplant
Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Oude Saleghemvaart
Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Panneweel
Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Reigersbos
Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Rietland
Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Rietmoer
Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Sint-Jacobsgat
Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Sint-Jacobsmoer
Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Twaalf Gemeet
Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - D’Eilanden

Conservator: Jan Vandermeulen / Jan Dhollander

•

Sint-Gillis-Waas / Lange Vaag:
onkruidakker, bos - 3,5 ha
Sint-Gillis-Waas - Stropersbos - De Lange Vaag Akker
Sint-Gillis-Waas - Stropersbos - De Lange Vaag Bos
Sint-Gillis-Waas - Stropersbos - De Lange Vaag en omgeving

Conservator: Marc De Meireleir / Jan Dhollander

•

Sint-Gillis-Waas / Gavers:
natte hooilanden - 2,5 ha
Sint-Gillis-Waas - Stropersbos - De Gavers

Conservator: Jan Dhollander

•

Sint-Gillis-Waas / KLE (kleine landschapselementen)

•

Sint-Gillis-Waas / MLI (maatregel tot landinrichting)
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hagen, houtkanten, inheemse knotbomen, veedrinkpoelen, bos
• Houtvoort, Klokputweg
bos
• Laarstraat, Blauwe Staak, Zandstraat

•

Stekene / Steengelaag:
oude kleiput, vijvers, grasland, moerasbos - 31 ha
Stekene - Het Steengelaag

Conservator: Marc Bogaerts / Hugo De Beuckeleer
•

Stekene / Speelhof - Kriekerije - Groene Putte:
• Speelhof:

nat grasland en rietmoeras
		
Stekene - Het Speelhof

Conservator: Franki Saman
• Groene Putte:

open natuurlijk bos van wilgen, zwarte elzen, zomereiken en ratelpopulieren
		
Stekene - Groeneputte

Conservator: Paul Creve

• Kriekerije:
Conservator: Geert Verwilligen
•

Stekene / Heimeersen:

natte hooilanden, bos - 16,7 ha
		
Stekene - Heimeersen

Conservator: Ferdinand Denayer / Brigitte Van Passel

Natuurgebieden Stekene
			Sint-Gillis-Waas
•

Stekene / Stropersbos-West

•

Sint-Gillis-Waas / Stropersbos-Oost

Stekene - Stropersbos West

Sint-Gillis-Waas - Stropersbos Oost

Boswachter: Joris Goossens - ANB
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Soortgroepen: inventarisaties, meetnetten, projecten
Planten

Jan Vandermeulen - Hugo De Beuckeleer - Jan Dhollander
Inventarisatie van onze graslandgebieden in mei en juni met het oog op de evaluatie van
het gevoerde maai- of graasbeheer. Determinatie van planten in rijke biotopen
•
•
•

Graslanden - Steengelaag - Heimeersen / Stekene
D’Eilanden - Kreken van Saleghem / SGW
Bloemenakker - Kieldrechtse Watergang / SGW

Orchideeën

Jan Dhollander - Bram De Block - (Herman Orlent)
•
•

Stropersbos - De Gavers / SGW
Stropersbos-West (Zuidelijk begrazingsblok) / Stekene

Paddenstoelen incl. ascomyceten, myxomyceten
Hugo De Beuckeleer - Marc De Meireleir - Dirk Baert
• Steengelaag / Stekene
• Stropersbos / SGW - Stekene
• Kreken van Saleghem - Sint-Jacobsgat / SGW
• Kreken van Saleghem - Sint-Jacobsmoer / SGW
• Kreken van Saleghem - Panneweel / SGW
• Bossen van Sint-Jansteen / Hulst

Vogels

Chris De Buyzer - Jan Dhollander - Jan Vandermeulen - Karel Bryssinck
Ferdinand Denayer - Marc Bogaerts - Edwin Thoen
Meetnetten
• BBV
bruine kiekendief, havik, ijsvogel, cetti’s zanger, blauwe reiger, wespendief, snor
avimap/waarnemingen
• ABV
tellen van 1 km-hokken: ES7577 , ES7677, ES8078 en ES8080
3 jaarlijks - 3 bezoeken
meetnetten

6

•

Watervogeltellingen tijdens de winter (oktober-maart) langs kreken en plassen in
onze natuurgebieden.
WVT-portaal
•
Grote Geule / Beveren (Kieldrecht)
•
Saleghemkreek / SGW
•
Steengelaag / Stekene

Broedvogelinventarisaties
• Kreken van Saleghem / SGW
• Grote Geule / Beveren (Kieldrecht)
Vogelatlas 2020-2023
• atlashok ES77A, ES77B, ES77C - (ES88D)
Huiszwaluwen
tellen van bewoonde nesten in Sint-Gillis-Waas.
• watertoren in Meerdonk
• Stationstraat
• ‘t Kalf
Overige projecten
• akkervogels

Uilen

Kenny Vereecken 			

(ism Uilenwerkgroep Waasland)

Bescherming van uilen en het behoud en de uitbreiding van nestgelegenheid.
• Stekene (+ deelgemeente Kemzeke)
• Sint-Gillis-Waas (+ deelgemeente Sint-Pauwels, De Klinge en Meerdonk.)

Libellen

Brigitte Van Passel

(ism Libellenwerkgroep Waasland)

Heel wat van onze gebieden zijn waterrijk en dus ideale biotopen voor waterjuffers en
libellen. Het zijn ook goede indicatoren voor waterkwaliteit.
Meetnetten: vroege glazenmaker - variabele waterjuffer
•
•
•
•

Kreken van Saleghem / SGW
Stropersbos / SGW - Stekene
Steengelaag / Stekene
Heimeersen / Stekene
7

Dagvlinders

Luc De Block, Kenny Vereecken, Brigitte Van Passel
tuinmeetnet
•
•
•
•
•

Kreken van Saleghem / SGW
Stropersbos / SGW - Stekene
Steengelaag / Stekene
Heimeersen / Stekene
Speelhof - Groene Putte / Stekene

Nachtvlinders

Hugo De Beuckeleer - Dirk Baert - Kenny Vereecken
			(ism Nachtvlinderwerkgroep Waasland)
Intensief onderzoek naar nachtvlinders met aangepaste apparatuur (Skinnerval).
•
•
•
•

Kreken van Saleghem / SGW
Stropersbos / SGW
Steengelaag / Stekene
privétuin / SGW

Kokerjuffers

Hugo De Beuckeleer
•
•

Kreken van Saleghem / SGW
Stropersbos / SGW - Stekene

Water- en oppervlaktewantsen / waterkevers / loopkevers
Marc Bogaerts
•
•

Kreken van Saleghem / SGW
Steengelaag / Stekene

Zweefvliegen
Marc Bogaerts

Zweefvliegen zijn vaak sterk gebonden aan een bepaald biotoop waardoor ze goede
indicatoren zijn voor de natuurwaarde van onze streek.
•
•
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Kreken van Saleghem / SGW
Steengelaag / Stekene

Vleermuizen
Joris Everaert
•
•

Steengelaag / Stekene
Stropersbos / SGW - Stekene

Diverse soortgroepen

Dirk Baert, Marc Bogaerts, Hugo De Beuckeleer,  Marc De Meireleir, Brigitte Van Passel,
Kenny Vereecken
mossen & lichenen, sprinkhanen, schorpioenvliegen, gaasvliegen, wantsen, cicaden, ...

Maandelijkse observatiewandelingen
contact: Guy De Vos
Maandelijks gaan we, de eerste maandag van de maand (13u30-17u00), op stap met een
aantal geïnteresseerden om de natuurgebieden en de voorkomende soorten beter te
leren kennen.

Maandelijkse dagvlinderwandelingen
contact: Luc De Block
Maandelijks gaan we, als het weer het toelaat, op de tweede maandagnamiddag (13u3016u30) van de maand april t.e.m. september, met een aantal geïnteresseerden op zoek
naar dagvlinders in onze natuurgebieden.

MEEDOEN?
natuurstudie@panneweel.be
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Zin in Natuurstudie?!
Natuurstudiewerkgroep Waasland Noord, actief in de gemeenten Stekene, Sint-Gillis-Waas
en Beveren (deelgemeente Kieldrecht-Grote Geule) is een Natuurpunt werkgroep en doet
mee aan het project ‘Zin in Natuurstudie?!
De Natuurstudiewerkgroep Waasland Noord maakt ook deel uit van Wakona, de Wase
Koepel voor Natuurstudie. http://www.wakona.be/

Waarnemingen.be
Waarnemingen.be is het grootste natuurplatform van België. Samen met onze
noorderburen (waarneming.nl) verzamelen de duizenden waarnemers de grootste
densiteit aan natuurgegevens ter wereld. Waarnemingen wil iedereen in staat stellen
om via het internet natuurwaarnemingen op te slaan en te delen. Zo leggen we de
natuurrijkdom vast voor nu én voor de toekomst.
https://www.natuurpunt.be/pagina/waarnemingenbe
https://waarnemingen.be/
• Waarnemingen.be is jouw ideale digitale notaboekje. Na het invoeren kan je je eigen
waarnemingen gemakkelijk raadplegen of downloaden en bovendien kan je je eigen
statistieken bekijken (Hoeveel soorten heb je ooit al gezien? Welke soorten zitten er in je
buurt die je nog niet hebt gezien? ...)
• Jouw gegevens dragen bij tot de opmaak van rode lijsten, verspreidingsatlassen,
beheerplannen én een betere bescherming van soorten.
Hoe voer je waarnemingen in?
https://www.natuurpunt.be/pagina/hoe-voer-je-waarnemingen
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Meetnetten

Breng onze kwetsbare soorten mee in kaart

In 2016 ging het project ‘meetnetten’ van start, een groot project rond monitoring van
beleidsrelevante soorten in Vlaanderen dat gecoördineerd wordt door Natuurpunt
Studie.
In totaal worden maar liefst 79 dieren- en plantensoorten (exclusief vogels) opgevolgd.
Deze 79 soorten werden geselecteerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
(INBO) en zijn van groot belang voor Vlaanderen of Europa. Daarnaast volgen we al onze
Vlaamse vogels met de reeds bestaande projecten zijnde de Algemene broedvogels
(ABV), de Bijzondere broedvogels (BBV) en de Watervogeltellingen (WVT).
Een meetnet omvat een aantal locaties waar een soort of meerdere soorten tegelijk
met een bepaalde regelmaat en volgens een vaste methode worden geteld. Het doel
van de meetnetten is trends en toestanden op Vlaamse schaal op te volgen.

In het werkingsgebied Waasland Noord lopen volgende meetnetten:
• amfibieën

roepkoren padden en kikkers

rugstreeppad

• ongewervelden dagvlinders			
algemene dagvlindermonitoring
						argusvlinder
		
libellen			
variabele waterjuffer*
					vroege glazenmaker*
		
slakken			
zeggekorfslak
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AVIMAP: De meest grondige methode om de broedvogels in
een gebied te onderzoeken, is een volledige broedvogelkartering.
Natuurpunt biedt hiervoor in samenwerking met Sovon een heel
interessante website aan: www.avimap.be.
vogels
		Algemene broedvogels Vlaanderen (ABV)
			→
meetnetten
		Bijzondere broedvogels Vlaanderen (BBV)
			→
waarnemingen.be - Avimap.be
		Schaarse broedvogels (in voorbereiding)
		Watervogeltellingen
			→
WVT-portaal

Andere telprojecten
vogels
		Broedvogelkartering (via www.avimap.be)
		
Het Grote Vogelweekend
		Punt-Transect-Telling (PTT)
		Streeplijstjes maken
		Trektellingen
		Broedvogelat
zoogdieren
Transecttellingen vleermuizen
		Wintertellingen Vleermuizen
		Muizenmeetnet
amfibieën en reptielen
Fuikvangsten amfibieën
		Paddenoverzet
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ongewervelden
		Glimwormenproject
		
De Grote Vlindertelling
		Streeplijstjes
		Nachtvlindermeetnet
planten, paddenstoelen, mossen & korstmossen
		Planten: Florakarteringsproject
meerdere soortgroepen
		
Basismonitoring - Monitoring
		
Dieren onder de wielen 2.0
		
Waarschuwingssysteem Invasieve Exoten
https://www.natuurpunt.be/pagina/tel-mee

BioBlitz
Tijdens een BioBlitz komen specialisten van allerhande soortgroepen samen rondom
een bepaald gebied, met als doel zoveel mogelijk verschillende soorten waar te nemen.
Dit kan een boost vormen voor de kennis over het gebied. En tegelijk een ideaal
contactmoment voor natuurstudieliefhebbers en terreinbeheerders.
In 2021 maken we je wegwijs in de wereld van natuurstudie en brengen we samen de
biodiversiteit in onze gemeenten Stekene en Sint-Gillis-Waas in kaart We gaan op zoek
naar zoveel mogelijk dieren en planten, in eigen tuin, dorpskern, vergeten plekjes,
braakliggende terreinen, bermen, natuurgebieden, … .
alle info: https://panneweel.be
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Natuurstudiewerkgroep Waasland Noord
Natuurhuis Panneweel
Krekeldijk 2, 9170 Sint-Gillis-Waas (Meerdonk)
natuurstudie@panneweel.be
www.panneweel.be / natuurstudie
regioscherm waaslandnoord@waarnemingen.be
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