Natuurpunt Waasland
Kern Noord

natuurstudie

Verslag vergadering
datum:			
plaats:			
uur:			
aanwezig:		

verontschuldigd:

13 februari 2020
Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, 9179 Meerdonk (SGW)
20u00 - 22u30
Dirk Baert, Marc Bogaerts, Hugo De Beuckeleer, Chris De Buyzer, Marc De Meireleir,
Etienne De Schrijver, Guy De Vos, Ferdinand Denaeyer, Eric Dhollander, Jan Dhollander,
Kurt Jonckheere, Gert Laureys, Robert Moenssens, Edwin Thoen, Ilse Tits, Jan Vandermeulen,
Agnes Van Grimberge, Brigitte Van Passel, Marcel Van Puymbroeck, Kenny Vereecken, Tine
Luc De Block, François Seghers  

Agenda
1.
2.

Voorjaarsvergadering met presentaties en resultaten 2019
Varia

1.

Voorjaarsvergadering
Eén ding staat al zeker vast.... volgend jaar ga ik op zoek naar een grotere ruimte. We groeien!
Goed dat jullie met zoveel gekomen zijn, het was het begin van een boeiende en aangename avond.
Op het programma stonden een 6-tal presentaties over uiteenlopende onderwerpen, over reeds gekende
thema’s en volledig nieuwe onderwerpen. Een interessante avond met verschillende sprekers.

•
Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord 2019
			Brigitte Van Passel
•
Broedvogels
			Chris De Buyzer
•
Maandelijkse observatiewandelingen
			Guy De Vos
•
Broedsucces kerkuilen: een overzicht van vijf (zes) jaar natuurstudie
			Kenny Vereecken
PAUZE
•
Nachtvlinders in het Stropersbos
			Kurt Jonckheere - (nachtvlinderwerkgroep Waasland)
•
Kennismaking met slakken
			Edwin Thoen
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De presentaties over de werkgroep, broedvogels en maandelijkse observatiewandeling kan je al
downloaden via de website www.panneweel.be / natuurstudie / publicaties.
De overige presentaties volgen, mits toestemming van de sprekers.
Ook een voorstelling van wat we als natuurstudiewerkgroep doen en de planning 2020 kan je daar
terugvinden.
De formule van 4 kortere presentaties (10 min) over regelmatig terugkerende thema’s voor de pauze,  
een presentatie van een gastspreker(20-30 min) en afsluiten met een presentatie over een iets minder
gekend thema (15 min) na de pauze, hield niet alleen onze aandacht scherp maar zorgde ervoor dat we
tijdig konden eindigen. De ‘timekeeper’ van dienst hield de toegewezen tijd goed in het oog.
Wil je graag volgend voorjaar of op een ander tijdstip de resultaten van je natuurstudieproject(en)activiteit(en) voorstellen, dan mag je dat steeds laten weten.
2.
		
		
		
		

Varia
Er werd gisteren één variapunt (samenwerking De Steltkluut) toegelicht.
De andere worden daarna kort opgelijst; varia-terugkoppelen (hier graag per mail stand van zaken
doorsturen naar Brigitte of via natuurstudie@panneweel.be), varia-waarnemingen.be (inschrijven
voor webinar ‘ waarnemingen.be mobiel’ kan nog steeds), varia-weetjes en varia-doen.

		
		

samenwerking De Steltkluut - bioblitz Axel Sportpark
Verschillende leden van De Steltkluut nemen regelmatig deel aan onze natuurstudie-activiteiten en
de vraag naar samenwerking en uitwisseling van kennis, is een logisch gevolg.
In het laatste tijdschrift van De Steltkluut stond een artikel
over een ‘Oproep meting biodiversiteit bij Axel Sportpark
2020’.
We vroegen ons af hoe wij, als natuurstudiewerkgroep,
hieraan kunnen meewerken.
Guy De Vos (kopie Brigitte) nam contact en volgt het verder op.
Als we meer weten, zullen we hierover communiceren.

		Varia - terugkoppelen (o.a. verslag vergadering 26 september 2019, vragen, ...) - stand van zaken?
•
leren werken met de flora’s (Heukels - Eggelte)
				Guy De Vos - Hugo De Beuckeleer
•
watermetingen Kreken van Saleghem  - avond waterkwaliteit VMM
			
Jan Vandermeulen
		
•
(vervolmakings)cursus grassen nader bekeken (Natuurpunt CVN)
				Jan Vandermeulen - uitgesteld tot 2021?
		
•
paddenstoelen herkennen met “de grote paddenstoelengids voor onderweg” 			
				Guy De Vos
		•
voorstel zoogdieren(cursus)
				Edwin Thoen -te bespreken tijdens najaarsvergadering
•
vergadering ‘natuurreiziger’ - 28 november -  
				wie organiseert?			
`
•
nieuw google-document ‘zin in natuurstudie’  
				link document / excelbestand via verslag

2

		

Varia - waarnemingen.be

		•
		•

herbekijk webinar voor beginners
herbekijk webinar voor gevorderden

•
			

Obsidentify (app) kan je helpen bij het herkennen van een soort op je
foto, je kan dan ook kiezen om die waarneming onmiddellijk door te
geven. Obsidentify vervangt niet het mobiel inbrengen via ObsMapp of
			iObs.
•
schrijf in voor webinar ‘waarnemingen.be mobiel’ apple- 25 februari
			https://www.natuurpunt.be/agenda/webinar-waarnemingenbe-mobiel-apple-39422
•
schrijf in voor webinar ‘waarnemingen.be mobiel’ android- 27 februari
			https://www.natuurpunt.be/agenda/webinar-waarnemingenbe-mobiel-android-39423
Varia - weetjes
•
Het volledige jaarverslag van de libellen Waasland-Noord kan je hier downloaden:
		https://www.panneweel.be/images/natuurstudie/A4_BeknoptJaarverslag_2019.pdf
•
Libellen in de Kreken van Saleghem kan je tijdens het vliegseizoen hier volgen:
		https://www.wakona.be/index.php/projecten-libellen/projecten/
		kreken-van-saleghem-sint-gillis-waas-meerdonk
Libellen in het Stropersbos kan je tijdens het vliegseizoen hier volgen:
		https://www.wakona.be/index.php/projecten-libellen/projecten/
		projecten-stropersbos-stekene-sint-gillis-waas
•

Dagvlinders in het werkingsgebied Waasland-Noord (Kreken van Saleghem, Steengelaag, Speelhof,
Groene Putte en Stropersbos) kan je hier volgen:
		https://www.panneweel.be/index.php/natuurstudie-algemeen/ongewervelden/dagvlinders/
588-kreken-van-saleghem-sgw-dagvlinders-waargenomen-soorten
		590-steengelaag-stekene-dagvlinders-waargenomen-soorten
		591-speelhof-stekene-dagvlinders-waargenomen-soorten
592-groene-putte-stekene-dagvlinders-waargenomen-soorten
		711-stropersbos-stekene-sgw-bis-dagvlinders-waargenomen-soorten
•
De  vernieuwde fotogids ‘slijmzwammen (myxomyceten)’ van Marc De Meireleir en Dirk Baert
		
werd begin dit jaar op de website gezet:
		https://www.panneweel.be/index.php/natuurstudie-algemeen/planten-paddenstoelen-mossenkorstmossen/myxomyceten-slijmzwammen-ascomyceten-zakjeszwammen
Varia - doen
•
Graag met regelmaat de website www.panneweel.be / natuurstudie nakijken of de gegevens
		
nog correct zijn. Aanpassingen gewoon doorsturen, ik doe het nodige.
		Wil je graag meedenken over hoe we de website m.b.t. natuurstudie kunnen uitbouwen,
		
laat het me weten, dan plan ik hiervoor een afzonderlijke vergadering.
Ook voor het tijdschrift en de nieuwsbrief zijn artikels - natuurweetje m.b.t. natuurstudie steeds
		welkom!
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•

Megastudiedag - Zot van Natuur: van waarnemer tot wetenschapper

`		 Wanneer?
14/11/2020 van 09u00 tot 18u00
		Afspraakplaats
		
Zoo Antwerpen, Koningin Astridplein 20, 2000 Antwerpen
		

Nogmaals bedankt aan Chris, Guy, Kenny, Kurt en Edwin voor de presentaties, Ilse voor het lekkere gebak en
aan iedereen voor jullie aanwezigheid. Ook aan alle vrijwilligers die zich op de één of andere manier
inzetten voor de natuur in onze buurt en verder weg.

verslag : Brigitte Van Passel

EINDE
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