Natuurpunt Waasland
Kern Noord

natuurstudie

Verslag vergadering
datum:		
22 maart 2022
plaats:
OC De Statie, Spoorwegwegel 1, 9190 Stekene
uur:		
20u00 - 22u30
aanwezig:
Dirk Baert, Marc Bogaerts, Frank Cornelis, Stijn De Clercq, Hugo De Beuckeleer, Djeffrie De Bodt,
		
Marc De Meireleir, Ferdinand Denaeyer, Etienne De Schryver, Vanessa De Wilde, Jan Dhollander,
		
Lu Hellemans, Kurt Jonckheere, Kris Maes, Franki Saman, Edwin Thoen, Noella Van der Veken,
		
Agnes Van Grimberge, Brigitte Van Passel, Marcel Van Puymbroeck,
verontschuldigd:
		Chris De Buyzer, Guy De Vos, Eric Dhollander, Gert Laureys, François Seghers, Ilse Tits,
		
Jan Vandermeulen, Kenny Vereecken
kopie:		
Hilde Bex, Paul Creve, Luc De Block, Annie De Jong, Kris Peeters, Pascal Pilaat,
		
Geert Verwilligen, werkgroepen Natuurpunt

1.

Voorjaarsvergadering
Het deed deugd om te zien met hoevelen jullie aanwezig waren op deze voorjaarsvergadering. En dan nog
te weten dat niet iedereen aanwezig kon zijn om verschillende persoonlijke redenen.
Op het programma stonden 4 presentaties over verschillende onderwerpen.

•
Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord / Terugblik 2021 - Planning 2022
			Brigitte Van Passel
•
Wintertellingen watervogels
			Ferdinand Denayer - (Marc Bogaerts - Chris De Buyzer)
•
14 jaar nachtvlindermeetnet in mijn tuin
			Dirk Baert
•
Maandelijkse observatiewandelingen 2020-2021 / een bloemlezing
			Guy De Vos
Tijdens de najaarsvergadering werden al veel resultaten van het werkjaar 2021 besproken,
deze gegevens en het halfjaarlijks verslag kan je hier terugvinden.
We begonnen de voorjaarsvergadering met een terugblik 2021 vertrekkend vanuit het project
BioBlitz Waasland-Noord2021 en het effect hiervan op onze natuurgebieden.
We hadden ook aandacht voor het nieuwe rapport over provinciaal prioritaire soorten in de provincie
Oost-Vlaanderen (versie 2021). Dit rapport handelt over 9 taxonomische groepen maar ik had begrepen,
tijdens de provinciale natuurstudiedag Oost-Vlaanderen (19/03), dat indien de provincie Oost-Vlaanderen de
aanvraag zou doen voor bijkomende groepen, vb mossen, paddenstoelen, nachtvlinders, ..., dat de gegevens
beschikbaar zijn om ook daar prioritaire soorten uit te filteren (Dirk Maes - INBO).  
Wat de werking 2022 betreft, kan je alles terugvinden in de brochure over onze natuurstudiewerkgroep en
de bijhorende planning. Die planning is niet volledig, hou vooral ook de activiteitenkalender in het oog.
Je kan alles nalezen en doorklikken naar verschillende artikels via deze interactieve pdf.
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Ferdinand bracht een overzicht van de watervogeltellingen in de Grote Geule (Kieldrecht),
Kreken van Saleghem (Sint-Gillis-Waas) en het Steengelaag (Stekene).
Dirk toonde een overzicht van de resultaten van 14 jaar nachtvlindermeetnet in zijn tuin. Wat we vooral
onthouden is dat het soortenaantal ongeveer stabiel blijft, het aantal individuen per soort is enorm
achteruitgegaan. Dit werd ook beaamd door de nachtvlinderwerkgroep Waasland.
Guy kon er jammer genoeg niet bij zijn, hij gaf toestemming om de presentatie te tonen en te delen.
Een mooie bloemlezing van bijzondere waarnemingen.
Met het akkoord van de sprekers, worden de presentaties op de website geplaatst en kan je ze
downloaden → www.panneweel.be / de natuur helpen / natuurstudie / publicaties.
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.
Is een presentatie niets voor jou, maar zijn er onderwerpen die je graag aan bod zie komen,
laat maar weten.
2.

Varia

•
geen variapunten
		
Mocht er in de loop van het jaar nood zijn om bepaalde onderwerpen te bespreken, laat het weten,
dan maken we hier tijd voor.

•

andere resultaten - verslagen
•   folder Natuurstudie Waasland-Noord 2022 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, Klingse Warande, 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)
		
•   maandelijkse observatiewandeling - sfeerbeelden en waarnemingen
		
     via www.panneweel.be / de natuur helpen / natuurstudie / inventarisaties
		
•   maandelijkse dagvlinderwandeling - sfeerbeelden en waarnemingen
     via www.panneweel.be / de natuur helpen / natuurstudie / inventarisaties
Nogmaals bedankt aan Ferdinand, Dirk en Guy voor de presentaties,
aan Vanessa voor al het lekkers en aan iedereen voor jullie aanwezigheid.
Dank 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
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