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voorbereiding vergadering - verslag:
datum:			 25 augustus 2022
plaats:
OC De Statie, Spoorwegwegel, 9190 Stekene
uur:
20u00 - 22u30
aanwezig:

Dirk Baert, Pascale Bierna, Marc Bogaerts, Hugo De Beuckeleer, Luc De Block,
Marc De Meireleir, Ferdinand Denayer, Guy De Vos, Eric Dhollander, Dirk Eekelers,
Gert Laureys, Ilse Tits, Brigitte Van Passel en Kenny Vereecken

verontschuldigd:

Hanne Ampe, Chris De Buyzer, Stijn De Clercq, Vanessa De Wilde, Jan Dhollander,
Kurt Jonckheere, François Seghers, Jan Vandermeulen

ter info:

Annie De Jong, Kris Maes, Pascal Pilaat, Franki Saman, Edwin Thoen, Wim Vereecken

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.
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1.

Korte feedback voorbije/geplande natuurstudie activiteiten 2022

		Voorjaarsvergadering
		
		22 maart 2022
korte voorstelling resultaten 2021 + 3 presentaties
						22 deelnemers		
publicaties website
		Excursies
6 maart 2022

Spechtenwandeling in het Stropersbos - Jan Dhollander
						25 deelnemers
27 maart 2022
Voorjaarsbloeiers in het Steengelaag - Marc Bogaerts
						25 deelnemers
10 april 2022
Vroegochtendwandeling Groene Putte en omgeving - Edwin Thoen
						? deelnemers
24 april 2022
Vroegochtendwandeling Kreken van Saleghem - Edwin Thoen
						+ 20 deelnemers
8 mei 2022
Vroegochtendwandeling Grote Geule (Kieldrecht) - Edwin Thoen
						? deelnemers
15 mei 2022
Uniek bezoek aan het Klein-Eiland (Hulst) - Guy De Vos
						17 deelnemers
12 juni 2022
Vroegochtendwandeling Heimeersen - Edwin Thoen
						? deelnemers
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voorjaarsbloeiers & insecten maart 2022 - zwart-rosse zandbijen									

© Hugo De Beuckeleer 5

uniek bezoek Klein eiland (Hulst) mei 2022									

			

© Brigitte Van Passel 6

Korte feedback voorbije/geplande natuurstudie activiteiten 2022
		maandelijkse observatiewandelingen - (eerste maandag vd maand) - Guy De Vos
			 januari afgelast - februari - maart - april - mei - juni - juli - augustus
			12-11-7-9-11-9-9 deelnemers - verslag website
		
		maandelijkse dagvlinderwandelingen - (tweede maandag vd maand april-september) - Luc De Block
			april - mei - juni - juli - augustus
			3-5-7-12-4 deelnemers - verslag website
		Cursus
			nachtvlindercursus i.s.m. Nachtvlinderwerkgroep Waasland - Kurt Jonckheere en collega’s
			uitgestelde praktijklessen - verslag website
			
10 september 2021		
Kreken van Saleghem
			23 april 2022			Heimeersen
		Thema-avond
			21 april 2022
Over bladluizen en lieveheersbeestjes - Dirk Baert - Kurt Jonckheere
			
21 deelnemers presentatie lieveheersbeestjes op de website
							In samenwerking met KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen)
							werkt Dirk Baert aan een lijst over plantenluizen in België.
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maandelijkse observatiewandeling augustus 2022 - bezoek aan KLEIBEEK									

© Wim Vereecken

8

maandelijkse dagvlinderwandeling juli 2022 - Sint-Jacobsgat											

© Luc De Block

9

praktijkavond nachtvlindercursus april 2022 - Heimeersen											

© Guy De Vos
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“Tof en leuk, telkens leuke groep en goed georganiseerd, geen enkele
opmerking…
Combinatie met Dirk van de iets “zwaardere” bladluizen met de iets luchtigere
lieveheersbeestjes leek me ook zeer geslaagd.”
(alleen had ik nu een paar tientallen nieuwe waarnemers van ongevleugeld
lieveheersbeestje en twaalfvleklieveheersbeestje verwacht)
Kurt Jonckheere
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1.

Korte feedback voorbije/geplande natuurstudie activiteiten 2022

		Nog geplande excursies - Inventarisaties
27 augustus 2022
Vleermuizen in het Steengelaag - Marc Bogaerts, Kris Peeters
		 2 oktober 2022
OSD ‘in en rond de boomgaard’ - Jan Dhollander i.s.m. natuurstudie?
							
→ uitgesteld tot een volgende gelegenheid, werd niet meer besproken
		  9 oktober 2022
Paddenstoelenwandeling in het  Stropersbos
							Marc De Meireleir, Dirk Baert, Hugo De Beuckeleer		
13 november 2022
Paddenstoelenwandeling in het Sint-Jacobsgat (KvS)
							Marc De Meireleir, Dirk Baert, Hugo De Beuckeleer
		

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 (uitzonderlijk derde maandag - 19 september 2022)
		Uitgesteld tot 2023
		•
bezoek KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) - Brigitte Van Passel
		•
natuurreizigersavond (vertaald naar natuurstudie) - Marc Bogaerts - via jaarkalender activiteiten algemeen
•
lieveheersbeestjes voor kinderen (SNUIT-activiteit)		
- Brigitte Van Passel - Genie Saman
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NATUURGEBIEDEN

GROTE GEULE

5
3

KIELDRECHTSE
WATERGANG

KLINGSE
WARANDE

STEKENE
1.  Speelhof-Kriekerije-GroenePutte:
Speelhof:
     nat grasland en rietmoeras, gemengd loofbos
GroenePutte en omgeving:
     open natuurlijk bos van wilgen,zwarte elzen,
     zomereiken en ratelpopulieren,
    gemengd bos en naaldbos - 2,6 ha
Kriekerije:
     gemengd bos en naaldbos, schraal grasland
2.  Steengelaag
     oude kleiput, vijvers, grasland,
     moerasbos - 31 ha
3. Heimeersen
     natte hooilanden, bos - 16,7 ha

1

LANGE
VAAG

STROPERSBOS
West - Oost

SPEELHOF

1

KRIEKERIJE
GROENEPUTTE

DE GAVERS

4
KREKEN VAN SALEGHEM

2
E34

Sint-Gillis-Waas

E34

Stekene

2
STEENGELAAG

3

SINT-GILLIS-WAAS
1. Lange Vaag
onkruidakker, bos - 3,5 ha
2.  De Gavers
     natte hooilanden, rietruigte, bos en
     onkruidakkers - 2,5 ha
3. Klingse Warande
     gevarieerd grasland - 12,6 ha

HEIMEERSEN

4.  Kreken van Saleghem
     kreekplassen, wielen, hooilanden, bos - 55 ha
5. Grote Geule - Kieldrechtse watergang
     kreekplas, rietkragen en moeras,
     populierenbos, grasland - 25 ha
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2.

Korte feedback voorbije/geplande projecten 2022
Halfjaarlijkse resultaten 2022

		Projecten - inventarisaties - ...
		*
planteninventarisaties (frequentieschaal van Tansley)
Steengelaag Hooiland Ijzerhandstraat- Hugo De Beuckeleer
		
			
25 mei		
						8 deelnemers - verslag website
KvS  d’Eilanden W-O / oeverpercelen Z-O - Jan Vandermeulen 		
						1 juni - 8 juni		
						10 deelnemers - sfeerfoto’s website - x deelnemers
		*

orchideeën - Jan Dhollander, conservators			
				
Gavers
(Gevlekte) Rietorchis - Bosorchis
→ orchideeën opgegeten door reeën
Steengelaag Vleeskleurige orchis
→ eerste waarneming 2011,
in 2022 meer dan 150 exemplaren
Heimeersen Hondskruid
→ ook in 2022 - één exemplaar

				
				

Sleutel voor bloeiende orchideeën van Nederland en België - 2021
Rozetten van orchideeën in najaar en winter in België en Nederland
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		Steengelaag
		“Inventarisatie op geplande datum (25 mei), zoals steeds met toepassing schaal van Tansley.
Het is waardevol om dat zo vol te houden (in afwisseling met hooilandjes Blauwe Wegel).
Sommige soorten bloeien vroeger of later dan de geplande datum. Waarnemingen of beelden
van de maand vooraf helpen aandacht te scherpen voor de uitgebloeide stadia. Wat op de
geplande datum nog niet in bloei staat, vraagt soms om bevestiging in de maand nadien.  
Dit jaar een ruimere deelnemersgroep dan voorheen, wat op zich positief is.
Ter overweging:
		
→ aangepaste verdeling deelnemers over het terrein om vertrappeling van kwetsbare
delen te vermijden
(inz. voor hooiland IJzerhandstr., dat wellicht pas in 2024 weer aan bod komt.)
→ voor deelnemers die minder vertrouwd zijn met de monitoring: desgewenst een
				
voorbereidende sessie enkele dagen vooraf.
Merkwaardige toename Vleeskleurige orchis.”
Hugo De Beuckeleer
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planteninventarisatie mei 2022 - Steengelaag												

© Brigitte Van Passel
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Kreken van Saleghem - d’Eilanden

			

“De planteninventarisaties op D'Eilanden zijn doorgegaan, maar nog niet ingeven in
waarnemingen.be (streeplijsten).
Opmerking van Franki was of het nuttig is om dit elk jaar te doen. Voorstel is om een
drie-jaarlijkse cyclus in te voeren met meerdere gebieden. Een lijst dient te worden
opgemaakt welke gebiedjes in aanmerking komen. Hierbij moeten we vermijden dat
kleine hooilandjes aan lijden onder teveel betreding (Panneweel, kruidenakker KW, ...).”
“Zelf blijf ik ook zitten met hoe de inventarisatie in de toekomst zal worden opgelegd
voor de erkende gebieden. Kan iemand van Natuurpunt Mechelen ons hierbij een richting
aanduiden?”
Jan Vandermeulen

→
→
→
		→

wie maakt de lijst op? - welke criteria passen we toe?
vraag gesteld aan Esther Castermans - Consulent NatuurPlanning regio Waasland - 10/08
Code goede praktijk Beheermonitoring - natuur en bos
wanneer we hierover meer weten, plannen we een speciale ‘thema-vergadering’ in over
de methodologie van de planteninventarisaties (m.b.t. natuurbeheerplannen in onze
natuurgebieden)
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planteninventarisatie juni 2022 - d’Eilanden (KvS)											

© Brigitte Van Passel
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		 Projecten - inventarisaties - ...
		*

broedvogelinventarisatie

Grote Geul (Jan Vandermeulen): 36 soorten broedvogels
top 3: kleine karekiet, rietzanger en winterkoning.
Territorium van snor en grote afwezige: bruine kiekendief.
→ Rietlandpolder (Jan Dhollander): 38 soorten broedvogels
		
top 3: kleine karekiet, winterkoning en zwartkop samen met tjiftjaf
→ Saleghem Oost en West (Edwin Thoen): problemen met Obsmap.
Bekijken of resultaten kunnen opgevist worden.
			→ Klingse Warande (Eric Dhollander): problemen met uploaden gegevens naar avimap.
Nakijken?
			→ Heimeersen Grasland (Ferdinand Denayer): 8 soorten broedvogels
			→ Heimeersen Bos (Ferdinand Denayer): 18 soorten broedvogels,
				top 3: tjiftjaf, winterkoning en merel
→
		

?
?

			→

Is bijkomende opleiding Obsmap en Avimap nodig?
gebieden Saleghem Oost en West samenvoegen tot nieuw gebied Saleghem
wat betekent dit in de praktijk en wat voor de interpretatie van vorige resultaten?
vragen aan Chris De Buyzer om deze vragen verder op te nemen en feedback te geven
19

		*

vogelatlas - winter 2021 & lente 2022

			→

Alle atlasblokken in onze regio (Waasland Noord) zijn volledig afgewerkt.
ES77A (Jan Dhollander) (Hellestraat) volledig  
ES77B (Edwin Thoen) - deel Saleghem en deel Stropersbos - volledig
ES77C (Ferdinand Denayer) - Stekene - volledig
ES77D (Pascal Pilaat) - Kemzeke-Sint Pauwels - volledig
ES87A  (Brecht De Meulenaer) - deel Saleghem en Verrebroek - volledig
ES88C (Kenny Hessel, Jan Vandermeulen, Chris De Buyzer) - Grote Geul en Kieldrecht *
* rest  wintertelling

		*

huiszwaluwen			
watertoren Meerdonk  (Chris De Buyzer - voor telling 2023 contact opnemen Eric Dhollander)
				→ telling 26 juli: een totaal van 234 gebruikte nesten;  60 kunstnesten en
174 natuurlijke nesten, van die natuurlijke nesten werden er voorjaar 2022
een 59 nesten nieuw gebouwd
Wijk ’t Kalf  (Jan Dhollander)
				→ 11 bewoonde kunstnesten, geen natuurlijke nesten
Stationstraat (SGW)  (Annie De Jong)
				→ Annie telde heeft bij haar thuis in de Stationsstraat, 4 bezette kunstnesten en
4 natuurlijke nesten waren bezet. Aan het hoekhuis werden 8 bezette kunstnesten
geteld en 1 van de twee natuurlijke nesten werd gebruikt. In totaal 17 nesten.
20

				→

		*

Ook nog in de Stationstraat werd een vergunning voor afbraak van een huis waar
huiszwaluwen gevestigd zijn, geweigerd door de gemeente SGW, de eigenaar
moet een alternatief bieden voor de huiszwaluwen en er komt bijkomend een
zwaluwtoren - (Gert Laureys)

meetnetten ABV - BBV -  WVT

				Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV), jaar 2022  twee kilometerhokken

				→

ES 8080 - ES 8975  (Chris De Buyzer)
ES 7577  (Jan Dhollander)

Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (BBV),
via waarnemingen.be, invullen broedcode
WaterVogelTellingen (WVT):
Grote Geul (Chris De Buyzer)
Saleghemkreek (Ferdinand Denayer)
					Steengelaag (Marc Bogaerts, (Kenny Vereecken))
				→ 15-16 januari, 12-13 februari, 12-13 maart
				→ 15-16 oktober, 12-13 november, 17-18 december
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		*

nestkasten boomgaard Natuurhuis Panneweel

schematische voorstelling boomgaard - nestkasten 2022
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laxton’s superb

81

kordia kers

71

zwarte bigarreau
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james Grieve

61

harde vellen

kweepeer

62
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PRIVAAT
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l

early rivers

84
keiing
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mirabel
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peer onbekend

52

oogstpruim

53

sterappel

77

41

oogstappel

42

56

57

winston

58

saint remy
(kanonballen)

K

32

43

Ingrid Marie

K

reinette Baumann

46

legipont

47

altesse de juillet

48

reinette de France william bon crétien

59

31

Franse bellefleur

dubbele zoete aagt bellefleur ermgard
of zoete compet

44

reinette de chênée

49

zaailing

verwilderd
pruim-sleedoorn

33

zaailing

P

34

warner king

35

reinette Hernaut

21

transparente de
croncels

mispel

37

38

keiing

•

1 houten nestkast is te herstellen

•

vanaf 2022 zal Pascal Pilaat de nestkasten
controleren en onderhouden

→

kan de digitale nestkaart hiervoor gebruikt worden?
Word jij ook nest(kast)onderzoeker?

11

mispel

23

reinette king of
the pippins

24

brabantse
bellefleur

25

rode keuleman

27
reinette de Flandres

28

P

in 7 nestkasten werd er een gebruikt nest
gevonden, meestal mos en haartjes wat
kenmerkend is voor koolmees of pimpelmees.

poel

bruine kriekpeer doyenné du comice

39

•

22

court pendu

abrikoospruim

alle kasten zijn gekuist op 7 maart 2022

trezeke meyers

26

36

batard

•

bruine kriekpeer

verwilderd
pruim-sleedoorn

keiing

45

alkmene

walnoot

langsteel

54

55

65

strong

66

oogstappel

beurré hardy

oogstappel

gele kriekpeer

conférence

early laxton sup

63

Van Oevelen

64

keizer alexander

pomme framboise peer onbekend

rode kriekpeer

schaarbeekse kriek

73

rode kriekpeer

Natuurhuis Panneweel

94
capucienen

83

brugse kortsteel

woonhuis

•
drie soorten nestkasten (16):
		
• houtbetonnen kasten (8)
			
28mm x3, 32mm x3, ovaal x1, halfopen x
		
• groene kastjes met uitschuifbare bodem (3)
		
• gewone houten nestkasten (5)
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wijnpeer

14

jacques lebel

15

rubensappel

16

grenadier

17

reine claude

18

louise bonne
d’avranches

19

legipont

4
cwastresse double

5

president
Van Dievaet

pruim

6

7
sanktus hubertus

8
wignon

9

beurré hardy
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		*

uilen - Kenny Vereecken

				Bosuilen		

Gestart met 4 locaties met NK; 4 behouden + 1 extra geplaatst
=> 5 locaties momenteel
							2 broedsels; allebei mislukt
				Kerkuilen		
Gestart met 20 locaties , voorlopig alles behouden
							5 zekere broedsels waarvan 18 jongen; momenteel nog
1 zeker broedsel lopende
				Ransuilen

Gestart met 4 locaties ; 4 locaties behouden, 2 extra gevonden
=> 6 locaties momenteel
							3 zekere broedsels, aantal jongen ongekend (minimum 3)
				Steenuilen

Gestart met 22 locaties met NK; 7 verwijderd,
3 geplaatst => 18 locaties momenteel
							5 broedsels waarvan 2 zeker (met 6 jongen in totaal),
2 vermoedelijk jongen ongekend en 1 mislukt.
				Oehoe

onzeker
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libellenopvolging KvS -project Stropersbos - Brigitte Van Passel
Stropersbos West/Oost
					Libellenwerkgroep Waasland
mei-september 14-daagse inventarisatie
						
2021 - artikel in Brachytron
						
2022 - persbericht ANB - interview krant & Radio2
					
Door de droogte kom je, op dit moment in het projectgebied
						
Stropersbos Oost, nog amper libellen tegen.
Kreken van Saleghem				losse waarnemingen
		*

		→

in 2022 verscheen een nieuwe rode lijst libellen - download

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
				
				tuinmeetnet (Brigitte Van Passel- Kenny Vereecken)
					Vlaamse Vereniging voor Entomologie - werkgroep dagvlinders
		*
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*
nachtvlinders (meetnet) - Hugo De Beuckeleer - Dirk Baert - Kenny Vereecken
		
		Steengelaag - Sint-Jacobsgat - Panneweel (Hugo De Beuckeleer)
		“Seizoen nog aan de gang. Eindrapport op voorjaarsvergadering en/of volgende samenkomst
nachtvlinderwerkgroep. Waarnemingen telkens (met foto’s) gepost op waarnemingen.be.
		
Nachtvlinderbeurten dit jaar beperkt tot Steengelaag, Panneweelboomgaard, Hof ter Saksen
(en éénmaal Scousele voor breder publiek).
Voor optimale monitoring worden nachtvlinderbeurten best afgestemd op weersverwachting
en dus niet te lang op voorhand vastgelegd. Met de klimaatverandering hebben we vaker met
onstabiel of te winderig weer te maken.
Een publieksactiviteit vergt wel langetermijnplanning, waarbij een inleidende presentatie altijd
een ‘veilig’ onderdeel kan vormen.”
													Hugo De Beuckeleer

		“In het najaar zal ik ook de resultaten van onze Stropersbosnachtvlinderinventarisatie voorstellen op onze werkgroepvergadering. Jullie zijn daar natuurlijk allemaal welkom …  
(datum nog te bepalen).”
													Kurt Jonckheere
25

				eigen tuin (Dirk Baert - Kenny Vereecken)
		“De samenvatting van de nachtvlinders
Ik heb veel nachtvlinders sessies uitgevoerd in mijn eigen natuurgebied (eigen tuin) met de
skinnerval / op laken. Totaal momenteel 18 sessies!
maart = 2 sessies, april = 2 sessies, mei = 3 sessies, juni = 3 sessies,
juli = 4 sessies, augustus (voorlopig 3 sessies)
+ 1 sessie in De Heimeersen  23 - 24/4
Voorlopige lijst op waarnemingen.be voor mijn tuin
→ kenny vereecken - Waarnemingen.be
In de toekomst zou ik graag ook buitenshuis willen inventariseren in één van de
natuurgebieden, maar dan heb ik extra materiaal nodig (compressor = bijvoorbeeld bij
Vermandel Honda generator EU10i Silent - Vermandel.com - 1.049 euro)”
Kenny Vereecken

		
		→

materiaal kan ook (uit)geleend worden via uitleenplatform Natuurpunt Studie
(account natuurstudie@panneweel.be) en/of i.s.m. regionale thema-werkgroepen
			(financiele bijdrage is groter)
26

3.		 Varia
		•
Zin in natuurstudie
			• financieel overzicht: einde 2021 stond 576,64€ op de rekening LOK-2436
    de bijdrage (250€) voor 2021 werd geboekt, op dit moment bedraagt het saldo 826,64 €
			• 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.
		→

het doorgeven van het aantal deelnemers tijdens natuurstudieactiviteiten en het publiceren
van verslagen en sfeerfoto’s, draagt ertoe bij dat we bij het invullen van de vragenlijst
‘zin in natuurstudie’ meer punten kunnen verdienen. De financiele tegemoetkoming van
Natuurpunt Studie voor de lokale werkgroepen hangt daarvan af.

		
•
bibliotheek
			•
Petra Vijncke schreef onlangs het boek
‘VUURVLIEG, MIER EN VLINDER’,
over het verborgen leven van insecten.
Te ontlenen in de bibliotheek van het
natuurhuis Panneweel of
te koop in de Natuurpunt.winkel.
27

		•
Nieuwsbrief
			In juli opnieuw gestart met het versturen van een
(maandelijkse) nieuwsbrief
			*
natuurstudieactiviteiten, inventarisaties
*
speciale waarnemingen e.a.,
			*
sfeerfoto’s (via strikte afspraken)
		→ jullie inbreng/feedback noodzakelijk!
		→ Ilse Tits zal (maandelijks) een blog schrijven
		•
Verenigingsapplicatie - vrijwilligers
			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.  
Geef je gegevens - lidnummer Natuurpunt (gdpr)  - 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.
		→ vertel tijdens excursies, inventarisaties, ... over onze natuurstudiewerkgroep en
			nodig geïnteresseerden uit
			
hiervoor kan je gebruik maken van		
brochure ‘wie we zijn en wat we doen’
											visitekaartjes - flyer Iedereen Natuurpunter
		→ voor elke nieuw NP-lidmaatschap = 20 euro ledenwervingsbonus voor lokale afdeling
28

•
Belangrijke projecten NATUURPUNT
			in hoeverre willen/kunnen we hieraan meewerken?
→ SNU!T m.b.t. natuurstudie → gaan we doen
				https://www.natuurpunt.be/snuit-home
→ Obsidentify - laagdrempelig - → gaan we doen
				WEBINAR: Verrijk je excursies met ObsIdentify

→

Natuur in het hart - bevraging Natuurpunt Studie

29

tijd voor een hapje en een drankje

Ilse Tits zorgde voor de
heerlijke zomerse hapjes.
Een dikke merci!
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4.

Planning 2023
De vervroegde najaarsvergadering heeft als doel een planning natuurstudie klaar te hebben
vooraleer de vergadering planning 2023 van Natuurpunt Waasland-Noord doorgaat.

		
		afspraak: minstens 4 gezamenlijke activiteiten/jaar

		

•  
•
•
•  

Voorjaarsvergadering met beknopte voorstelling resultaten 2022 - presentaties
1 excursies naar een natuurgebied buiten werkingsgebied *
1 soorteninventarisatie in een natuurgebied binnen werkingsgebied **
Najaarsvergadering met halfljaarlijkse resultaten 2023 en opstellen planning 2024

•
•

Extra (thema)-vergaderingen op aanvraag
cursus - lezing

voorbereiding mail gestuurd naar Conservators - soortgroep verantwoordelijken (6 juli)
		→

jaarplanner Natuurstudiewerkgroep*

* deze kalender wordt nadien geïntegreerd in de jaarkalender Natuurpunt Waasland-Noord
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Planning 2023 - onder voorbehoud
		→

deadline om activiteiten door te geven voor Natuur.Link, website, e.a. , voor de eerste drie
maanden van 2023, is half november 2022. Daartegen moeten de data gekend zijn.

		voorjaarsvergadering
		feb-maart 2023
korte voorstelling Natuurstudiewerkgroep + 3 tal presentatie
voorstel → onder voorbehoud tot na akkoord sprekers
*
5 jaar maandelijkse dagvlinderwandelingen in onze natuurgebieden - Luc De Block
*
Mijn digitale plantenherbarium - Kris Maes
			*
voorstel?
			*
voorstel?
		→ datum vastleggen half februari-begin maart, bij voorkeur op een donderdagavond
+ presentaties/sprekers contacteren - Brigitte Van Passel
		
		najaarsvergadering
		augustus 2023
halfjaarlijkse resultaten 2023 en planning 2024
		→ datum vastleggen einde augustus, bij voorkeur op een donderdagavond - Brigitte Van Passel
		
		thema-vergadering Vogels
		
methodologie meetnetten en broedvogelinventarisaties- werken met Avimap, ...
		→ datum vastleggen voor broedseizoen - Chris De Buyzer
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		thema-vergadering Planten		
			methodologie van de planteninventarisaties (m.b.t. natuurbeheerplannen in onze
natuurgebieden).
→ opvolgen en datum vastleggen - ?
		
		maandelijkse observatiewandelingen - (eerste maandag vd maand) - Guy De Vos
		maandelijkse dagvlinderwandelingen - (tweede maandag vd maand april-september) - Luc De Block
		
andere excursies - activiteiten
		xx xx 2023
Uitstap naar het KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen)- Brigitte Van Passel
xx mei 2023
Avondactiviteit (vogels) naar Braakman Noord (NL)* - Guy De Vos
		xx xx 2023		 Natuurreizigersavond (afzonderlijk voor fotografen?) - Marc Bogaerts
		voorjaar 2023
Vroegochtendwandelingen (met ontbijt)?
6 augustus 2023 Insecten in het Steengelaag - Marc Bogaerts, Dirk Baert, Hugo De Beuckeleer
oktober 2023
Paddenstoelenwandeling - Marc De Meireleir, Dirk Baert, Hugo De Beuckeleer
november 2023 Paddenstoelenwandeling - Marc De Meireleir, Dirk Baert, Hugo De Beuckeleer
		xx xx 2023
Braakbalpuismoment voor volwassenen - Kenny Vereecken
						(uittesten ook voor onze natuurgidsen NME okt-nov 2022)
		

ook voor SNUIT (buitenpretloket van Natuurpunt)
paasvakantie
Lieveheersbeestjes voor kinderen en (groot)ouders - Brigitte Van Passel
		nog te bepalen
Obsidentify voor kinderen en (groot)ouders - Brigitte Van Passel
		zomervakantie
Maandelijkse dagvlinderwandeling - Luc De Block
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		cursus
		Een ideetje dat al eerder geopperd is: het zou goed zijn als onze activiteiten ieder jaar in het
teken staan van 1 of 2 centrale thema’s. Of althans dat we een aantal zaken kunnen doen omtrent
die thema’s - Gert Laureys
			*
Natuur in de tuin: blijft zowel in SGW als Stekene een belangrijk punt
en mogelijk grote natuurwinst
*
Droogte (uiteraard)
		→

Meer natuur in je tuin (4 theorielessen - 1 excursie) i.s.m. natuuracademie

			Spelen, genieten, ontspannen, groenten kweken, huisdieren houden, uithangbord,…
			
Een tuin kan zoveel verwachtingen inlossen. En met een doordachte visie en beheer vaart
			
ook de natuur er wel bij. Nectarplanten voor vlinders, bessen voor vogels, een bijenhotel,
			
vleermuisnestkast of egelschuilplaats kan je zo integreren zonder de andere functies in
			
gevaar te brengen. Maar we gaan verder, met creatieve en inspirerende ideeën
			
voor een tuin vol leven.

G I DS v

Help de
natuur in je
gazon of op
je balkon

tuin v oor een
ol leve
n

Les 1: Inleiding: de levende tuin - Les 2: Vogels in de tuin - Les 3: Insecten in de tuin
Les 4: Zoogdieren en amfibieën in de tuin - Les 5: Tuinbezoek of -workshop

→
→

aanvraag cursus en offerte bij Natuuracademie - Brigitte Van Passel - OK 26/08
jaarthema verder uitwerken voor de hele afdeling - Brigitte Van Passel, Gert Laureys, ?
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inventarisaties - meetnetten - ...
Naar jaarlijkse gewoonte maak ik einde 2022 een aangepaste brochure 2023
		(wat we doen als werkgroep en waar we actief zijn).
Op dat moment pols ik bij jullie of er wijzigingen zijn of niet.
		Je kan hier de brochure 2022 bekijken/downloaden.
		→

enkele nieuwe (bijkomende) voorstellen en/of wijzigingen

			Planteninventarisaties Groene Putte - twee vooraf vastgelegde contouren - Jan Dhollander
			Planteninventarisatie Heimeersen - Brigitte Van Passel
			
Nachtvlinders in één natuurgebied Waasland-Noord - Kenny Vereecken
			
Dagvlinders regelmatig bezoek aan één natuurgebied Waasland-Noord - Luc De Block
		
Opvolgen steenuilen in de deelgemeente Sint-Pauwels - Kenny Vereecken
			
ABV - andere kilometerhokken ES 8078 (Melsele) - Chris De Buyzer - ES 8877 (SGW) - Jan Dhollander

Er waren geen verdere varia-punten m.b.t. natuurstudie meer, de vergadering werd afgesloten.
		Verslag : Brigitte Van Passel
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