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• Natuurstudiewerkgroep in 2020 
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• Muizen 
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• Wilde bijen in de tuin tijdens corona 
Edwin Thoen 

• Leuke Vliegen 
Marc Bogaerts 

• Varia  
Brigitte Van Passel



natuurstudie

•  actieve werkgroep die verschillende soortengroepen inventariseert in het  
  werkingsgebied Stekene, Sint-Gillis-Waas en Kieldrecht (Grote Geule)

    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,	water-	en	oppervlaktewantsen 
             waterkevers, sprinkhanen, wantsen & cicaden, andere

•   communiceren hierover d.m.v. artikels in tijdschrift, website, mailings
•  organiseren activiteiten voor groot publiek en/of specialisten 
•  ondersteunen thema’s voor openschuurdagen
•  jaarlijks minstens 2 vergaderingen (voorjaar en najaar)
•  werken samen met Wakona en andere natuurstudiewerkgroepen

Natuurstudiewerkgroep
eventjes voorstellen



natuurstudieNatuurstudiewerkgroep

via 
website te 
downloaden

←	
voorstelling
   werkgroep

					→	
					planning 

2021

wat we doen - planning 2021



natuurstudieFinancieel

Met het project “zin in natuurstudie” ondersteunt Natuurpunt Studie de 
inspanningen van de natuurstudiewerkgroepen.

Met al onze uren individuele en/of gezamenlijke natuurstudie en de inspanningen  
rond communicatie, activiteiten en vereniging, behaalden we het maximum van het 
aantal punten voor 2019 en dat levert een bedrag van 250 euro. Dit bedrag komt bij  
op onze projectrekening LOK-2436 bij Natuurpunt Studie. 
Dit bedrag kunnen we, in overleg met de werkgroep, vrij besteden. 

Ondertussen werd “zin in natuurstudie 2020” ingediend. Opnieuw haalden we 
voldoende punten voor het maximum bedrag van 250 euro.  De aanvragen worden 
na 30 januari 2021 gevalideerd.

S-EXP20-001  Over te dragen opbrengsten werkgroepen 01/01/2020  Beginsaldo 2020   456,51
S_DIV20-0033 Over te dragen opbrengsten werkgroepen 30/06/2020  Zin in Natuurstudie 2019  250,00

                Totaal:   706,51

“zin in natuurstudie”



natuurstudie
inventarisaties - kevercursus

Markante aktiviteiten

Voor de kevercursus werd een oplossing 
gevonden.

De drie theorie-lessen werden online  
gegeven. 31 deelnemers schreven hiervoor 
in.
De excursie ging corona-proof door op  
13 september 2020 in het Stropersbos.
12 deelnemers  

Stropersbos - excursie kevers - 13 september 2021

Grote spelbreker in 2020  
voor geplande activiteiten

! Alle geplande inventarisaties, meetnetten en andere projecten, gingen wel door.  
Meestal op individuele basis of in beperkte groep (toen de corona-maatregelen dat toelieten).

Dankjewel voor zoveel inzet!



natuurstudieWaar we fier op zijn

• maandelijkse observatiewandelingen (eerste maandag van de maand)

  Guy De Vos verstuurt uitnodigingen
• maandelijkse dagvlinderwandelingen (tweede maandag van de maanden april tot en met september

  Luc De Block verstuurt uitnodigingen

In 2020 gingen de observatiewandelingen door in januari, februari, juli, september en  
oktober; de dagvlinderwandelingen in juli en september.

>  sfeerbeelden en link naar waarnemingen in het foto-archief / natuurstudie

maandelijkse wandelingen

maandelijkse observatiewandeling - september 2020 dagvlinderwandeling - september 2020



natuurstudiewaaslandnoord.waarnemingen.be
resultaten 2020



natuurstudiewaaslandnoord.waarnemingen.be

t.e.m. 2020 aantal 
soorten*

met foto goedgekeurd

Vogels 202 144 169

Planten 689 482 537

Dagvlinders 34 32 32

Nachtvlinders 892 808 743

Vliegen en muggen 381 272 190

Libellen 47 47 47

Kevers 547 310 174

Sprinkhanen en krekels 22 20 21

Bijen, wespen en mieren 204 158 128

Wantsen en cicaden 366 332 294

Insecten overig 76 57 57

Weekdieren 38 28 24

Geleedpotigen (overig) 218 140 110

Paddenstoelen 1194 1012 880

Mossen en korstmossen 201 142 117
Reptielen	en	amfibieën 7 6 7

Zoogdieren 33 26 31

Vissen 11 4 4

Algen, wieren en eencelligen 32 28 6

Overige ongewervelden 5 1 1

5199 4049 3572
* excl. escapes-niet inheems -             gegevens verwerkt 14 januari 2021

In vergelijking met 2019 werden 
4964 meer waarnemingen  
ingebracht, 406 meer soorten 
ingegeven. Het aantal tellers 
steeg met 214.

In vergelijking met het totaal 
aantal soorten t.e.m. 2019 
(4775), werden 424 nieuwe 
soorten toegevoegd in 2020 
(5199).

Gedetailleerde waarnemingen 
met foto hebben het meeste 
kans op goedkeuring door de 
admins.



natuurstudieWaarnemingen.be
•  bron voor de analyse = regioscherm waaslandnoord.waarnemingen.be
•  waarnemingen invoeren = 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.

  meer info: https://www.natuurpunt.be/pagina/waarnemingenbe

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.



natuurstudieWaarnemingen.be



natuurstudieWilde plannen 2021

inschrijven via de website - https://www.panneweel.be



natuurstudie
BioBlitz Waasland-Noord

Stekene - Sint-Gillis-Waas

We zijn benieuwd naar de soortenrijkdom zowel buiten als binnen onze natuurgebieden en 
gaan op zoek naar zoveel mogelijk wilde dieren en wilde planten, in eigen tuin, dorpskern, 
vergeten plekjes, braakliggende terreinen, bermen, natuurgebieden, … .  

Een heel jaar lang gaan we advies geven via nieuwsbrieven, ‘samenkomst-momenten’ en 
excursies en op die manier nieuwkomers wegwijs maken in de wereld van natuurstudie.

inschrijven voor de nieuwsbrief via de website - https://www.panneweel.be

https://waarnemingen.be/bioblitz/waasland-noord2021/



natuurstudie

CONTACT

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

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

Wase koepel voor natuurstudie 
info@wakona.be 
www.wakona.be
waarnemingen.be / wakona.waarnemingen.be

Natuurstudiewerkgroep
Iedereen welkom!




