Natuurpunt Waasland
Kern Noord

natuurstudie

Verslag vergadering
datum:			
plaats:			
uur:			
aanwezig:		
			
			
			
verontschuldigd:
kopie:			

11 februari 2021
online via Google-meet
20u00 - 22u30
Marc Bogaerts, Hugo De Beuckeleer, Guy De Vos, Ferdinand Denaeyer, Eric Dhollander,
Jan Dhollander, Katrien Doggen, Lu Hellemans, Kris Peeters, Pascal Pilaat, Marcel Quintelier,
François Seghers, Edwin Thoen, Ilse Tits, Karien Tits, Noella Van der Veken,
Frans Van Havermaet, Marina Van Oirschot, Brigitte Van Passel, Marcel Van Puymbroeck,
Jan Vandermeulen, Kenny Vereecken, Wim Vereecken, Stef Weemaes
Paul Creve, Chris De Buyzer, Gert Laureys
Dirk Baert, Marc De Meireleir

Agenda
1.
2.

Voorjaarsvergadering met presentaties
Varia

1.

Voorjaarsvergadering
Wegens corona-maatregelen ging de vergadering online door. De geplande presentaties van Dirk Baert
(Kleine (zeldzame) paddenstoelwaarnemingen) en van Marcel Van Puymbroeck (Impact klimaat op onze tuin)
hebben we nog te goed op een moment dat we weer gewoon kunnen samenkomen.
Het programma werd aangepast.
Anders dan anders... fijn dat jullie met zoveel aanwezig waren!
Op het programma stond de werking Natuurstudiewerkgroep 2020 en een 3-tal presentaties over
onderwerpen die niet zo dikwijls aan bod komen. Een boeiende avond dankzij de inbreng van de
verschillende sprekers.

•
Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord 2020
			Brigitte Van Passel
•
Muizen
			Karien Tits
•
Bijen in mijn tuin in tijden van corona
			Edwin Thoen
•
Leuke vliegen
			Marc Bogaerts
Met toestemming van de sprekers, worden de presentaties op de website geplaatst en kan je ze
downloaden → www.panneweel.be / de natuur helpen / natuurstudie / publicaties.
Ook een voorstelling van wat we als natuurstudiewerkgroep doen en de planning 2021 kan je daar
terugvinden.
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Voor een online vergadering met presentaties zijn tweeënhalf uur misschien iets te lang. We bekijken
of we de formule moeten bijsturen voor een volgende vergadering.
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
•

terugkoppelen najaarsvergadering

		TO DO
•   webcam kerkuilen → Kenny
			werkgroep Natuurhuis Panneweel, website
•   leren werken met de flora → Guy i.s.m. Hugo
			voorstel plantencursus in 2022
			
https://www.floron.nl/Actueel/Cursussen/Basiscursus-flora
•   insecteninventarisatie GAVERS → Brigitte
			stelt 4 data voor - met inschrijvingen - terugkoppeling natuurstudie-natuurbeheer
•   grassen nader bekeken → Brigitte - contact Jan Vandermeulen
			on hold - corona maakt plannen moeilijk
•   planteninventarisatie & waarnemingen.be → Brigitte
			verder testen
•   bedrijvenfolder Natuurpunt Waasland?
			on hold - verder uit te werken?
•

andere resultaten - verslagen

•   folder Natuurstudie Waasland Noord 2021 staat op de website van Natuurpunt, Natuurpunt
     Waasland Noord en Wakona
•   planning Natuurstudie Waasland Noord 2021 staat op de website van Natuurpunt, Natuurpunt
     Waasland Noord en Wakona
•   opvolging dagvlinders via www.panneweel.be / de natuur helpen / natuurstudie / inventarisaties
		
(Kreken van Saleghem, Steengelaag, Heimeersen, Groene Putte, Speelhof en Stropersbos)
•   opvolging en jaarverslag libellen via www.wakona.be /werkgroepen /Libellenwerkgroep Waasland
     en  www.panneweel.be / de natuur helpen / natuurstudie / inventarisaties.
(Kreken van Saleghem, Stropersbos)
		
		
• verslag broedvogels (Chris De Buyzer)
(in bijlage)
		
•   verslag nestkasten boomgaard Natuurhuis Panneweel (Chris De Buyzer)
(in bijlage)
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•

suggesties gevraagd!
•   we eindigden met een opdracht; nadenken over volgende twee vragen en
     suggesties, voorstellen, ...  per mail (natuurstudie@panneweel) doorsturen.
     Het kan stof zijn voor een speciale thema-vergadering.

		

? Hoe kunnen we de resultaten van onze inventarisaties, projecten, ...
nog beter kenbaar maken.

		? Hoe kan de werkgroep natuurstudie nog meer een aanvulling zijn
		
voor de werkgroep natuurbeheer.

Nogmaals bedankt aan Karien
, Edwin
en Marc
voor de presentaties 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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