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Lezing GALLEN
“het mysterie van de gallen ontrafeld”

Als een galmug of -wesp een 
eitje legt in een blad of ander 
deel van een boom, groeit op die 
plek als reactie een abnormale 
zwelling: een gal. De larve die 
uit het eitje komt, vindt in de gal 
een beschermd onderkomen en 
volop voedingsstoffen.

info 
nine.vanhoyweghen@gmail.
com - www.wakona.be

kern Scousele

In 2019 zetten we insecten in 
de kijker.

Dat doen we door het 
organiseren van 3 cursussen 

en een lezing i.s.m. 
verschillende kernen van 

Natuurpunt Waasland.

Meer info op website 
www.wakona.be

activiteiten 
cursussen & workshops

theorie 14.03 - 28.03 - 04.04 
praktijk 30.03
Stekene - Sint-Gillis-Waas

Basiscursus INSECTEN

Insecten zijn de olie die onze 
natuur gesmeerd doet lopen. 
Ieder plekje op aarde hebben 
ze weten te veroveren en dat 
heeft geleid tot een onmetelijke 
diversiteit van kleuren, vormen 
en levensstrategieën.

info 
natuurstudie@panneweel.be
www.wakona.be

kern Noord

theorie 25.04 - 02.05 - 
praktijk 05/12.05 - 09/16/06 
Belsele - Berlare - Lokeren

Cursus DAGVLINDERS

Vlinders staan bekend als 
vrolijke fladderaars. Wie houdt 
er niet van vlinders? Wie een 
beetje oog heeft voor deze 
sierlijke insecten, merkt al snel 
dat zelfs in een eenvoudige tuin 
verschillende vlindersoorten 
voorkomen.

info 
johan.vercauteren.npzw@
gmail.com- www.wakona.be

kern Zuid - kern Lokeren

theorie 20.06 - 27.06 
praktijk 29.06
Sint-Gillis-Waas - Antwerpen LO

Cursus SPRINKHANEN

In het rijtje van de meest 
opvallende insecten, staan de 
sprinkhanen toch wel ergens 
bovenaan. Ze zijn niet alleen 
vrij groot van formaat en fleurig 
gekleurd, de meesten kunnen 
ook een aardig deuntje zingen.

info 
natuurstudie@panneweel.be
www.wakona.be

kern Noord

Enkele reeds geplande 
activiteiten:

10.04 - 08.05 - 12.06
10.07 - 14.08 - 11.09
Dagvlinderwandeling SGW 
23.06
Libellen rond de Oude Durme
30.06
Libellenwandeling Stropersbos
28.07
Insectenwandeling Steengelaag
...

Voor bijkomende insecten- 
en natuurstudieactiviteiten, 
raadpleeg regelmatig de  
website - www.wakona.be

Gewestelijke werkgroepen

Vlinderwerkgroep
vlinders@natuurpunt.be
Saltabel
info@saltabel.org
Aculea
bijen@natuurpunt.be
Glimwormenwerkgroep
glimwormen@natuurpunt.be
Libellenvereniging Vlaanderen
www.odonata.be

Insecten mee op de kaart 
zetten? 

Voer je waarnemingen in! 
www.waarnemingen.be

Op de hoogte blijven van het 
laatste natuurnieuws?  

Schrijf je in op de:
Ongewervelden.flits 

Vlinder.flits
www.natuurpunt.be/nieuwsbrieven

Lokale werkgroepen

Libellenwerkgroep Waasland
libellenwerkgroep@wakona.be
Nachtvlinderwerkgroep  
Waasland  
nachtvlinderwerkgroep@wakona.be
Insectenwerkgroep Voelspriet
www.natuurpunt.be/afdelingen/
insectenwerkgroep-voelspriet
VVE Werkgroep Dagvlinders
www.phegea.org

Wase koepel voor natuur.studie

Natuurpunt Waasland

Antwerpen Linkeroever, Zwijndrecht, Beveren, Hamme, 
Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, 
Stekene, Temse en Waasmunster.

beschermt natuur in


