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Bij de laatste verkiezingen stond natuur niet hoog 
op de lijst van programmapunten, alles draaide rond 
het sociaal-economisch beleid. En dit laat zich nu ook 
voelen. Momenteel werkt de Vlaamse administratie een 
nieuw natuurbeleid uit, de teksten die nu voorliggen 
zijn voor Natuurpunt totaal onaanvaardbaar. Belangrijk 
genoeg om de nota die Natuurpunt hierover heeft 
verspreid integraal over te nemen in mijn voorwoord.  
Wil je meer detail kennen ga dan naar de website van 
Natuurpunt, www.natuurpunt.be.
De Vlaamse administratie wil de aankoop en het beheer 
van natuurgebieden drastisch hervormen. Maar de plannen 
die nu voorliggen, betekenen de doodsteek voor de 
huidige aanpak van erkende natuurgebieden en van het 
aankopen van lokale, kleinere gebieden door afdelingen en 
beheerteams. Natuurpunt verzet zich hier hevig tegen en 
rekent erop dat minister Schauvliege de voorstellen radicaal 
omgooit.
Vorig jaar keurde de Vlaamse regering een nieuw 
natuurdecreet goed. Daarin werden enkele basisprincipes 
grondig gewijzigd. Zo kunnen vanaf nu private 
grondbezitters, bosbouwers en landbouwers ook 
gemakkelijk gebruik maken van het subsidiesysteem voor 
aankoop en beheer van natuurgebieden. Maar er is meer.

Toekomst van onze natuurgebieden op het spel
Momenteel werkt het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB) deze basisprincipes concreet uit in zogenaamde 
uitvoeringsbesluiten. Het belangrijkste uitvoeringsbesluit 
gaat over de financiering van aankopen, de inrichting, 
het beheer en de openstelling van gebieden en over 
de bezoekerscentra. Het voorstel dat nu op tafel ligt, 
is onaanvaardbaar om een aantal redenen. Zo zal het 
oprichten van nieuwe natuurgebieden buiten de Europees 

aangeduide Speciale Beschermingszones zo goed als 
onmogelijk worden. Bovendien komt een hele resem 
natuurgebieden misschien niet langer in aanmerking 
voor erkenning als reservaat: gebieden kleiner dan 10 ha, 
gebieden die eigendom zijn van gemeenten of andere 
overheden en gebieden met als doel natuurtypes zoals 
soortenrijk grasland of hoogstamboomgaarden.
En het wordt nog erger. Reeds erkende gebieden die niet 
voldoen aan de nieuwe vereisten kunnen hun statuut als 
erkend natuurreservaat verliezen. Heeft een gebied geen 
erkenning meer dan krijgen we geen subsidies voor beheer, 
openstelling of aankopen. Bijvoorbeeld, de mooie soorten- 
en structuurrijke valleigraslanden met een boeket van 
koekoeksbloem, pinksterbloem en margriet zouden buiten 
het reservaatsysteem vallen.
Kort gezegd: het beheer, het voortbestaan en de uitbreiding 
van veel natuurgebieden staat op het spel. En dat terwijl 
het werk van afdelingen en beheerteams van Natuurpunt 
er net voor zorgt dat in heel bedreigde planten en dieren 
toch nog enige bescherming genieten. In het volgebouwde 
Vlaanderen zorgt ons werk ervoor dat mensen nog toegang 
hebben tot natuur dichtbij. We leggen wandelpaden aan, 
bouwen vogelkijkhutten of zorgen ervoor dat kinderen zich 
kunnen uitleven in een speelbos. Maar ook daarin dreigt het 
mes te worden gezet. In de huidige voorstellen worden ook 
die subsidies met 40% verminderd.
Natuurpunt vraagt dan ook dat deze voorstellen grondig 
en structureel bijgesteld worden voor de Vlaamse regering 
hierover een beslissing neemt. We rekenen erop dat Vlaams 
minister voor Natuur Joke Schauvliege de bescherming van 
de natuur en het belang van natuur dichtbij laat primeren. 
De komende maanden plannen we een aantal acties om de 
politiek onze bezorgdheden duidelijk te maken. Daarover 
volgt later meer. 

Wat betekent dit nieuwe natuurbeleid nu voor Natuurpunt Waasland-Noord? 

•   Aankoopsubsidies gaan bijna volledig naar Europese natuur, voor ons zijn dit het Stropersbos (in beheer bij ANB) en de Grote 
Geule in Kieldrecht. Aankopen buiten deze gebieden wordt bemoeilijkt. Ons aankoopbeleid rond o.a. de Kreken van Saleghem 
en het Speelhof in Stekene komt hiermee op de helling te staan. Gaan we hier nog verder mogen en kunnen aankopen is de 
vraag. Zonder de nodige subsidies wordt dit onmogelijk.

•   Kleinere reservaten (minder dan 10 ha) dreigen volledig uit de boot te vallen. We proberen al vele jaren gericht aan te kopen, 
vaak zijn dit kleinere stukken, om zo te komen tot grotere eenheden natuur. Al onze reservaten zijn klein begonnen en hebben 
we stelselmatig uitgebouwd. Dit moet verder mogelijk blijven. 

•  De focus wordt gelegd op natuurwaarden die op Europees niveau belangrijk zijn, voor deze habitats zullen er nog 
beheersubsidies zijn.  Als onze gebieden, ook al hebben ze een erkenning gekregen, hier niet aan voldoen dreigen ze deze 

Beste natuurvrienden, 
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erkenning te verliezen en ook de hieraan gekoppelde beheersubsidies. Zijn al deze inspanningen dan een maat voor niets 
geweest. De financiële inbreng via giften en sponsoring, de vele uren vrijwilligerswerk in onze natuurgebieden, het enthousiasme 
van onze conservators,  …

•   De middelen voor openstelling gaan drastisch omlaag. Waar mogelijk leggen we wandelpaden aan om onze gebieden 
toegankelijk te maken, plaatsen we vogelkijkhutten of voorzien we in de nodige infoborden. Hoe gaan we dit alles nog 
financieren als de middelen hiervoor met 40% dalen.

•    Samenwerking met de overheden wordt op de helling gezet, beheersovereenkomsten met overheden zullen door deze zelf 
moeten bekostigd worden. Een mooi voorbeeld hiervan is het Steengelaag dat we in beheer hebben van de gemeente Stekene. 
Wat als er zich andere opportuniteiten aandienen.

Kortom dit nieuwe natuurbeleid van de Vlaamse overheid heeft een impact op de ganse werking van Natuurpunt, alle afdelingen 
zullen hierdoor worden getroffen. Eén van de conclusies uit de Natuurpunt enquete is dat negen op de tien Vlamingen natuur 
op wandelafstand belangrijk vinden. Dit realiseren met het voorliggende natuurbeleid wordt ons zeer moeilijk gemaakt. 
Natuurpunt plant in de volgende maanden dan ook nog een reeks acties om dit natuurbeleid bij te sturen, we houden jullie op 
de hoogte via onze Panneweel-flits

Nieuwe Beheersovereenkomst Steengelaag
Eind vorig jaar werd de lopende beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Stekene en Natuurpunt opgezegd. 
Hierna zijn de gesprekken opgestart om te komen tot een nieuwe beheersovereenkomst. Deze werd op de gemeenteraad in 
februari goedgekeurd. Veel blijft het zelfde, maar er zijn toch enkele belangrijke wijzigingen in aangebracht.

•     De oude pomp die het waterpeil moet regelen zal worden vervangen, als alle vergunningen rond zijn wordt dit verwacht in 
2016. Dit zal een grote verbetering zijn omdat met deze het waterpeil automatisch wordt geregeld en we dus een constanter 
peil kunnen aanhouden.

•     Er zal voor worden gezorgd dat de baggeraar aan de Jongste Kleiput in stand wordt gehouden en/of gerestaureerd.

•     Er is een kleine uitbreiding, de schapenweide langsheen de Spoorzate wordt toegevoegd aan het Steengelaag. Over hoe we 
dit gaan beheren moet nog worden beslist.

Maar er staan ook enkele punten in waar we minder gelukkig mee zijn.

•     Constructie van een noodoverlaat op de Cedronbeek voor extreme weersomstandigheden. Het water zou dan overlopen in 
het Steengelaag om vandaar te worden weggepompt. Natuurpunt zal wel worden betrokken in het overleg hier omtrent. De 
kans dat de noodoverlaat  zal worden gebruikt is volgens ons erg klein.
•   Aanleg van een fietspad parallel met de Nieuwstraat. De fietsers zullen  het Steengelaag binnenrijden ter hoogte van 
de Spoorzate en weer uit het Steengelaag komen iets voor het kruispunt Nieuwstraat IJzerhandstraat. De vermenging van 
wandelaars (met of zonder hond) en fietsers (tweerichtingsverkeer) op dit smalle pad zien we als risicovol . We vrezen hier dan 
ook voor heel wat problemen.
Voor Natuurpunt Waasland-Noord is het een betere oplossing om het fietspad aan te leggen langsheen het volledige traject 
van de Nieuwstraat. .Aan de overzijde van het Steengelaag  ligt immers een industriezone met in de bouwvrije zone nog heel 
wat ongebruikte ruimte,  plaats genoeg om de straat in die richting te verschuiven en een degelijk én gescheiden fietspad aan 
te leggen aan de zijde van het Steengelaag. Maar veel keuze  werd er ons helaas niet gelaten.

Marc Bogaerts 
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Begin 2014 startte Natuurpunt Waasland-Noord met een werkgroep NME (Natuur- en MilieuEducatie). We 
wilden meer activiteiten uitwerken om kinderen en jongeren warm te maken voor natuur en het milieu.

Een eerste project ‘In de tuin van het natuurhuis Panneweel’ is volledig afgewerkt en tijdens openschuurdagen of op aanvraag 
kan je op ontdekking gaan.  Met een plan ga je op zoek naar het leven in de tuin en op elke plek voer je een opdracht uit.

Aan het tweede project ‘Interactieve natuurwandeling Kreken van Saleghem’ leggen we de laatste hand, de 
splinternieuwe wandelfolder is voorzien lente 2015.  Met hulp van qr-codes kom je heel wat te weten over de natuur 

en het landschap  onderweg, maar we laten je ook op zoek gaan naar alles wat leeft in het Sint-Jacobsgat.

Nu krijgen we, meer en meer de vraag naar samenwerking (oa scholen, verenigingen, .. ) en specifiek uitgewerkte 
activiteiten  (kriebelbeestjes (oa water- en bodemdiertjes), bijen, braakballen pluizen, vlinders & libellen, paddenstoelen, 
natuurbeheer,…). Ook bij het opstellen van onze jaarkalender zoeken we naar nieuwe voorstellen… 

Dus zijn we op zoek naar mensen die vrijwllig willen meehelpen. Iedereen is welkom!  
Aangezien er heel wat komt bij kijken en de taken divers zijn, hoef je hiervoor ook geen natuurgids te zijn. 

Ben jij zo’n natuurliefhebber, leerkracht in spe,  geïnteresseerde ... en heb je ideeën, tijd en goesting om aan 
één of meerdere projecten mee te werken, neem contact op via nme@panneweel.be of 03 779 89 31.

Wil jij ook meehelpen met het uitwerken van NME-activiteiten?

Natuurbeleving6



Elke eerste zondag van de maand, van mei tot en met augustus zetten we de deuren van het Natuuhuis open. We zullen weer 
werken rond een centraal thema, en in juni en augustus kan je uw picknick meebrengen om deze in het prachtige kader van de 
hoogstamboomgaard te verorberen.

Het  Natuurhuis Panneweel is open van 14 uur tot 17 uur, je kan dan bij ons terecht voor een hapje en een drankje.
Start begeleide wandeling: 15 uur (duurt maximaal 1.5 uur)
Doorlopend Natuurstudie-activiteiten van 14u30 tot 17 uur (met speciale aandacht voor kinderen)

3 Mei: Lentebloesems en (wilde) bijen
Onze boomgaard zal volop in bloei staan. Bijen zorgen voor bevruchting van de bloesems. Een imker zal zorgen voor de nodige 
uitleg. Heel veel wilde (solitaire) bijen spelen hierin ook een belangrijke rol. Bijenkastjes worden steeds populairder en zijn 
makkelijk zelf te maken.

7 Juni: Wat leeft er onder de waterspiegel
De poel nabij het Natuurhuis zit vol leven, waterkevers, waterwantsen, larven van eendagsvliegen of waterjuffers, 
waterpissebedden, slakken, bloedzuigers, … Gewapend met een schepnetje gaan we op zoek naar al dit waterleven. Ook dit is 
een activiteit die door kinderen erg gesmaakt wordt. Zie dat je erbij bent.
Samen met Mw. Marita Meul, schepen van toerisme van Sint-Gillis-Waas verkennen we de `Kreken van Saleghem aan de hand 
van de nieuwe interactieve wandelfolder.  Met QR-codes  en smartphone op stap.  We vertrekken om 14u15. 

5 Juli: Kriebelbeestjes in de tuin 
Onze tuin herbergt meer leven dan we zelf weten. We gaan op zoek naar kleine beestjes die een verborgen leven leiden op 
de bodem onder stenen, bladstrooisel of boomstronken. We gaan op zoektocht naar pissebedden, duizend- en miljoenpoten, 
kevers, wormpjes, … Een safari in het klein. Een super-kindvriendelijke activiteit.

2 Augustus: Vlinders en libellen
De omgeving van het Natuurhuis is erg aantrekkelijk voor vlinders, waterjuffers en libellen. Vlinders leven eerst als rups om dan 
te verpoppen tot volwassen vlinders, maar ook de larven van waterjuffers en libellen leven in het water.  Net zoals de volwassen 
individuen zijn het geduchte predatoren. 

Picknicken in de boomgaard van het Natuurhuis
Op 7 juni en 2 augustus gaan de deuren van het Natuurhuis al open vanaf 11 uur. Breng uw picknick mee en installeer u op een 
rustig plekje in de boomgaard. Voor een drankje  kan je bij ons terecht.

Openschuurdagen 2015

gehoornde metselbij staafwants
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Zondag 7 juni

Openschuurdag 

Zondag 26 april

Wandelen in het Maldegemveld

Aan de noordoostelijk rand van het Drongengoedbos, vlakbij 
de gemeentegrens van Maldegem en Knesselare, ligt het 
natuurgebied Maldegemveld. Het is gelegen op de ‘cuesta 
van het Meetjesland’, een langgerekte rug die zich uitstrekt 
van Oedelem tot Zomergem en waarvan de hoogte oploopt 
tot 29 meter. De bodem in dit natuurgebied is arm en zuur 
en bestaat uit zand en stugge ondiepe kIei. Het is er dikwijls 
nat en drassig, vooral in winter en lente staat tijdelijk het 
grondwater aan de oppervlakte. In de beboste delen vind je 
naast naaldhoutaanplanten ook de eik en berk, de typische 
boomsoorten van onze streek. Omwille van de sterke 
achteruitgang van de heidevegetatie en de diersoorten 
die er voorkomen bestaan de beheersmaatregelen in dit 
natuurgebied uit het omvormen van naaldbosaanplanten 
naar eiken-berkenbos en heide, het herstel van vennetjes en 
de instandhouding van de bestaande heiderelicten. Door 
de heide te laten begrazen met schapen en runderen, een 
landgebruik dat ook eeuwenlang werd toegepast in het 
oude veldgebied, zorgt men voor verjonging en wordt de 
vergrassing en boomopslag sterk tegengegaan. 
Afspraak: 13.15 uur aan de Park & Ride (Zuidzijde) langsheen 
de E34 te Kemzeke.
Praktisch: Voorzie u van degelijke wandelschoenen, het 
terrein kan er drassig bijliggen.    Honden zijn niet toegestaan 
omdat we door begrazingsblokken wandelen.
Info: Marc Bogaerts, 03 779 89 31 of marc@panneweel.be

Zondag 3 mei

Openschuurdag

Zondag 14 juni.

Vogels kijken in het Groot Rietveld

 Zondag 31 mei

Dagfietstocht (40 km) langs onze natuurgebieden 
ten noorden van de expresweg (E34).

Het Panneweelteam verwacht je in het Natuurhuis voor 
een lentedag vol activiteiten rond bloesems en bijen 
in de boomgaard. Je hebt de keuze uit een waaier van 
activiteiten: wandelen in de omgeving met natuurgids, 
gezinsvriendelijke activiteiten in de tuin van het Natuurhuis, 
een infostand over bijen bijen en ons gelegenheidsterras 
onder de perelaar. Je kan er genieten van koffie met taart 
of van een lekker biertje. Speciaal voor deze dag is er een 
imker uitgenodigd en zijn er kenners van solitaire bijen en 
bijenkasten aanwezig . De vertrouwde ingrediënten zijn 
aanwezig om er een aangename namiddag van te maken… 
Jij komt toch ook? 
Natuurhuis Panneweel, krekeldijk 2 te Meerdonk is  
doorlopend geopend van 14 u tot 17 u.
Meer info: Bert Raets 03 7770402 of bert@panneweel.be

Tweede Openschuurdag met gelegenheid tot picknicken 
in de boomgaard. Een warme lentezon, een frisgroene 
boomgaard en een lekkere picknick… meer moet dat niet 
zijn. Voor de picknick zorg je zelf. Tafels en stoelen vind 
je in de schuur en drank is ter plaatse te verkrijgen. Vanaf 
14 uur starten onze namiddagactiviteiten.  Samen met 
onze natuurgids ga je met het schepnetje op zoek naar  
bijzondere waterdiertjes.  Om 14u15 voorstelling van de 
interactieve natuurwandeling in de kreken van Saleghem. 
Meer info elders in dit nummer.  
Info : Bert Raets 03 7770402 of bert@panneweel.be

Het Groot Rietveld te Kallo is in ornithologische kringen 
bekend om zijn rijke avifauna. Het is één van de top-
gebieden in Vlaanderen voor moerasvogels en juni is een 
goede periode voor een bezoek. De meest iconische soort 
is de woudaap maar ook de roerdomp, de bruine kiekendief, 
de Cetti’s zanger, de snor en de baardmannen maken menig 
vogelkijker gelukkig. Vergeten we ook niet te vermelden de 
talrijke blauwborsten, rietzangers en rietgorzen. 
We komen samen op de P&R te Melsele. Afrit  9  ( Melsele-
Beveren) op de N49  (expresweg). De P&R is gelegen 

Op deze laatste meidag, trekken we er een dag op uit en 
fietsen op een rustig tempo langsheen onze natuurparels 
ten noorden van de expresweg. We houden meerdere 
keren halt om over “onze natuur”, de typische kenmerken 
van het natuurgebied, zijn geschiedenis, de fauna & flora, 
het beheer,…te vertellen. We picknicken (eigen picknick) 
in het Speelhof (Stekene). Afsluiten doen we in het 
Natuurhuis Panneweel (Meerdonk); wie van al dat fietsen 
honger gekregen heeft, kan inschrijven voor een lekker 
bord vegetarische spaghetti (10 Euro), drank ter plaatse te 
verkrijgen.
Startplaats: Natuurhuis Panneweel om 10 u.
Praktisch: maximum aantal deelnemers 25 
Info & inschrijven zowel voor fietstocht als voor spaghetti:  
brigitte@panneweel.be  of 03 7798931
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Het webteam van Natuurpunt Waasland-Noord heeft de 
klus op een rustige zaterdagmiddag in februari rimpelloos 
geklaard. Na het vele voorbereidende werk ging op enkele 
rustige uurtjes de vertrouwde website offline en werd deze 
vervangen door een nieuwe moderne versie. Diegenen die 
het wisten hebben met ingehouden adem alles gevolgd, 
de anderen hebben het pas dagen later gemerkt! Maar we 
kunnen wie nog niet ging kijken geruststellen: de naam 
van jouw vertrouwde website www.panneweel.be bleef 
behouden.
De nieuwe versie is zeer gebruiksvriendelijk. De software 
is zo ontworpen dat de paginagrootte zich automatisch 
aanpast aan het medium waarop je de website bezoekt. Je 
kan het zelf uittesten. Kijk maar op je, PC, laptop, tablet of 
smartphone. Alle info is snel er ordelijk terug te vinden. 
Eén probleem hebben we wel gehad…. We kunnen 
nu onze Panneweel.flits versturen via de website. Deze 
elektronische nieuwsbrief wordt door ons maandelijks 
gratis verstuurd naar 2.837 belangstellenden. Een aantal 
van de bestemmelingen hebben ons gemeld dat ze hem 
sinds lang niet meer hebben gekregen. Waarom niet? Wel, 
omdat er 2.837 mails verstuurd worden via onze website 
geven sommige mailprogramma’s de notitie “SPAM”. Hun 
mailprogramma of spamfilter klasseert de Panneweel.flits 
als spam. 
Het probleem is snel opgelost als je in je spamfilter of 
spammap even aanklikt dat de Panneweel.flits, verstuurd 
door Panneweel.be, niet moet tegengehouden worden 
als spam. Kreeg je onze elektronische nieuwsbrief in het 
verleden nog niet, meld het  even of mail naar webmaster@
panneweel.be

Bert Raets 

Zondag 28 juni

Begeleide wandeling in Grote Geule 

Zondag 5 juli

Derde Openschuurdag

Zondag 19 juli 

Wandeling  “De Fondatie van Boudelo”: 
natuur en verleden.

Zaterdag 25 en zondag 26 juli

Boekemarkt op het Panneweel

De Grote Geule is gekend voor zijn bijzondere plantengroei.  
Ben je geïnteresseerd in moeras-en oeverplanten dan 
neemt de conservator je graag mee op ontdekkingstocht.  
Laarzen zijn zeker aan te raden. Afspraak parking Tragel in 
Kieldrecht om 14 u.
Info: Bram Vereecken  0495 372767  

Met het ganse gezin op safari in de boomgaard. Onder 
stenen, stukken hout en in de composthoop ga je op zoek 
naar allerlei kriebelbeestjes. 
Info: Bert Raets 03 7770402 of bert@panneweel.be

We gaan op stap door dit waardevol natuur- en stiltegebied, 
dat met een oppervlakte van 240 ha hoofdzakelijk op 
grondgebied Sinaai gelegen is, vlak ten zuiden van de 
Stekense Vaart. Genietend van een gevarieerd, halfopen 
landschap met bossen en struwelen, dreven en wegels, 
weiden en hooilanden, sloten en poelen, blikken we ook 
terug op de geschiedenis en evolutie ervan doorheen de 
eeuwen. Bijzondere aandacht zal gaan naar het huidige 
natuurbeheer door de vereniging vzw Durme, die reeds 
ruim 80 ha van het gebied kon verwerven om het beheer te 
optimaliseren, de biodiversiteit te bevorderen en zeldzame 
soorten te beschermen.  Vertrek om 14 u. aan de brug over 
de Stekense Vaart, dit is de overgang van de Koebrugstraat 
(Klein-Sinaai) naar de Weimansstraat (Sinaai).
Info :  hugo.de.beuckeleer@telenet.be  0478 509635
Meer info over het gebied: http://www.vzwdurme.be/index.
php/natuurgebieden/de-fondatie-van-boudelo
http://www.klein-sinaai.be/geschiedenis/fondatie-van-
boudelo

Tweedehands boekenmarkt op het Panneweel. Voor  boeken, 
strips, oude langspeelplaten, CD’s en DVD’s moet je die 
dagen op het Panneweel zijn. De opbrengst van de verkoop 
is integraal ten voordele van de natuur in het Waasland.  De 
boekenmarkt is doorlopend geopend telkens van 10 u. tot 
17 u.  Deze boekenmarkt is slechts mogelijk  dankzij de vele 
schenkers die wij hierbij uitdrukkelijk willen bedanken.  
Info: Sylvain Lockefeer   sylvain@panneweel.be  03 7755037 

2.837 maal Panneweel.flits 

naast het viaduct richting Melsele.  Kom je van de N 70 
volg dan de richting Kallo.We spreken af om 8u45 en 
rijden vervolgens naar het Groot Rietveld. Einde: 11u45 u.  
Meebrengen: verrekijker
Info: Chris De Buyzer   0478 596260
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Historie

De Uilenwerkgroep Waasland kwam tot stand in 2006 nadat enkele vrijwilligers, na het volgen van een uilencursus in Herzele, 
de koppen bij elkaar staken. Ze besloten om voornamelijk in Belsele en andere deelgemeenten van Sint-Niklaas nestkasten voor 
kerkuilen en steenuilen op te hangen en de broedgevallen te registeren. Nadien volgden de gemeenten Waasmunster, Lokeren, 
Elversele en Tielrode.
Sinds 2011 maakt ook  het werkingsgebied van Natuurpunt  Waasland-Noord hiervan deel uit. Het opvolgen van kerkuilbroedsels 
wordt door onze afdeling verzorgd. Vanaf 2014 volgde ook Natuurpunt WAL, vermits er ook een samenwerking is met Temse.

Uilen in het Waasland

De soorten uilen die momenteel hier in het Waasland voorkomen, zijn steenuil, ransuil, bosuil en kerkuil (van links naar rechts).
Iedere uil heeft zijn kenmerken en gebiedsvoorwaarden om te kunnen overleven:

De steenuil is de kleinste uil van het 4-tal en heeft een leefgebied van 500 x 500 m nodig. Je zal de steenuil gemakkelijk aantreffen 
in een kleinschalig landschap waar knotwilgen en fruitbomen zijn. Steenuilen eten vooral wormen en kevers, in mindere mate 
ook muizen.
Ransuilen zijn flexibeler en broeden vooral in oude nesten van kraaien. In de winter zie je soms meerdere exemplaren samen 
rusten. Dit noemen ze roestplaatsen.
Bosuilen zijn het grootst en het dominantst ten opzichte van de andere uilen. Zij vertoeven graag in grote bosrijke gebieden. 
Ze overnachten en broeden in dikkere bomen waar grote gaten aanwezig zijn.
Kerkuilen houden van boerderijen en weilanden waar ze naar prooien kunnen zoeken. Ze zijn plichtsgetrouw aan hun partner 
en locatie. Kerkuilen zijn de enige uilen die ook graag spitsmuizen eten.

Uilenwerkgroep Waasland en WAKONA

Informatie over Uilenwerkgroep Waasland kan u ook nalezen op WAKONA (Wase Koepel voor Natuurstudie, www.wakona.be). 
Op de pagina van Uilenwerkgroep Waasland kan u, naast de visie, de historiek, de doelstellingen en een woordje uitleg over de 
werking en de activiteiten, ook de contactpersonen terugvinden en de gemeenten waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

De doelstellingen van de Uilenwerkgroep Waasland zijn B.RE.ED: Broedgelegenheid, Registratie en Educatie. 

Broedgelegenheid: We willen de resterende broedplaatsen veilig stellen en op geschikte plaatsen nieuwe broedgelegenheid 
scheppen door het plaatsen van aangepaste nestkasten. Dit geldt voornamelijk voor kerkuilen maar ook voor steenuilen en 
torenvalken.

Registratie: Een stipte opvolging van de bezetting van de nestkasten en een gedetailleerde registratie van het broedsucces is 
belangrijk om inzicht te hebben in de aanwezigheid van uilen en torenvalken. Het ringwerk kan bijdragen tot de kennis van het 
(verplaatsings-)gedrag van de gevolgde vogels uit onze regio. Dit ringwerk mag alleen gebeuren door erkende ringers (KBIN). 

Uilenwerkgroep Waasland
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Als er controles gebeuren tijdens het broedseizoen wordt de vleugellengte  gemeten om de leeftijd van het jong te kunnen 
bepalen.

Educatie: Wij willen graag mensen informeren en sensibiliseren in functie van de bescherming en het behoud van uilen en 
valken in het wild.

De vleugellengte van een jonge kerkuil wordt gemeten.  
(foto Zuid Waasland)

Enkele cijfers

Kerkuilen en steenuilen zijn zeer wintergevoelig en ze worden geregeld opgemerkt als verkeersslachtoffer. Het beschermen 
van deze uilen is belangrijk als je weet dat 50 à 60 % het 1ste levensjaar sterft. In de jaren 70 waren er in Vlaanderen een 
100-tal broedparen van kerkuil. Dit lage cijfer kwam door de strenge winters, het dichtmaken van kerken en gebouwen en de 
achteruitgang van vele biotopen. Door 30 jaar vrijwilligerswerk, het aanbieden van geschikte nestkasten en de bescherming 
van het biotoop, is het aantal gestegen naar een 1000-tal broedparen.

In onze afdeling Waasland-Noord (Stekene en Sint-Gillis-Waas) wordt de kerkuil sinds 2011 opgevolgd. In 2011 waren er 11 
nestkasten aanwezig, waarbij er op 6 locaties een kerkuil was gezien. Dit leidde dat jaar tot 3 jongen. 2012 was een topjaar 
voor de kerkuil met 11 jongen uit 12 locaties. Het jaar 2013 was een zwart jaar. Door het slechte weer hebben veel kerkuilen 
het niet gehaald. Er werden ook geen broedgevallen opgemerkt. In 2014 was er terug een opflakkering van het aantal uilen, 
broedgevallen en uiteindelijk jongen. Dit door het goede muizenjaar.
De steenuil is lange tijd opgevolgd geweest , maar wegens te weinig mankracht is dit deels verloren gegaan. Sinds 2014 heb ik 
dit terug opgepikt. Momenteel zijn er 8 nestkasten. We hebben dat jaar een steenuilinventarisatie gedaan rond Het Panneweel. 
Daaruit bleek dat er steenuilen aanwezig waren, wat niet verwonderlijk is als je het biotoop bekijkt. We hebben ook enkele 
kasten verwijderd en andere vernieuwd.

Wat brengt de toekomst?

We weten nooit wat de toekomst brengt, maar als de weersomstandigheden meezitten, hebben we dit jaar terug veel muizen 
en dus ook uilen.
Een samenwerking met de gemeenten Stekene en Sint-Gillis-Waas zal voorgesteld worden om de uilen in onze omgeving nog 
beter te kunnen beschermen.
Neem gerust contact op wanneer u ergens uilen opmerkt, want niet alle broedlocaties zijn bij ons gekend. Nieuwe broedlocaties 
kunnen zo een stapsteen zijn tussen kerngebieden.

Contactpersoon Waasland- Noord:
Kenny Vereecken, 0497 25 37 26, verken1984@hotmail.com
Kenny is  sinds januari 2015 bestuurslid van Natuurpunt Waasland-Noord. 

Steenuiljong met moeder, gezien tijdens een fietstocht. 
foto Zuid Waasland)
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Dankzij het legaat van wijlen Ignace De Kesel en de aankoop 
van 1,5ha bos is het Speelhof in Stekene in 2014 sterk 
uitgebreid, tot meer dan 10ha. Het beheerde gebied bestaat 
nu uit moeras, grasland en bossen, een mooie combinatie 
voor een gevarieerd landschap.
Het vroegere terrein, slechts 2,4ha groot en sinds 1984 in 
gebruik, omvat landschappelijk mooie natte tot zeer natte 
en 's winters ondergelopen graslanden op venig zand. De 
natste helft is dooraderd met een tiental brede ondiepe 
greppels. Van mei tot oktober grazen er enkele paarden. Op 
het hogere deel is er hierdoor een korte grasmat ontstaan 
met reukgras en gewoon struisgras. Grote ratelaar, gewoon 
biggenkruid, moerasrolklaver en duizendguldenkruid 
geven kleur aan het geheel. Pitrus valt niet inde smaak van 
de grazers en nam daardoor in het verleden sterk toe. Sinds 
enkele jaren maaien we deze grijsgroene rus in de zomer en 
verliest hij zijn dominantie.
De nattere zone met de greppels biedt 's zomers een zeer 
bloemrijke ruigte met kale jonker, kattenstaart, grote 
wederik en watermunt. Hier en daar vinden we schildereprijs, 
zilverschoon en zeegroene muur. Doordat de paarden hier 
minder grazen groeiden met de jaren de slootjes dicht met 
riet. Er is ook veel opslag van zomereik, grauwe wilg, zwarte 
els en ruwe berk. Deze uitbundige vegetatie trekt veel 
vogels aan zoals kleine karekiet, sprinkhaanzanger en fitis. 
In de winter vind je er steevast houtsnip en waterral, soms 
watersnip. De grauwe wilg voelt zich hier goed thuis en 
dreigt uiteindelijk alle riet en andere planten te verdringen. 
Deze winter zijn we gestart met het intomen van deze 
taaie kerel die zich zowel vegetatief, via uitlopers, als door 
opslag uit zaad vermenigvuldigt. Voor het zaagwerk zorgde 
de terreinploeg van Natuurpunt. Onze vrijwilligers en een 
groep studenten uit Gent  hielpen bij het opruimen van het 
hout.
Dit kerngebied breidt nu uit met 3ha grasland. Tot vorig 
jaar kende dit een landbouwuitbating; de percelen zijn 
ingezaaid met productiegras en ze werden 2 ot 3 maal 
per jaar gemaaid. Vanaf 2014 hebben we het beheer in 
overeenstemming gebracht met de oude reservaatkern. 
De graslanden worden niet meer bemest, nog éénmaal 
gemaaid door een l andbouwer en daarna begraasd 
door paarden of runderen.
Een van de nieuwe percelen grenst aan een met dennen 
beplant landduintje, niet spectaculair maar toch typisch voor 
de grensgemeente. Het is geen eigendom van de vereniging 
maar het aangrenzend weiland van Natuurpunt werd 
vroeger geëffend waardoor er een merkbaar niveauverschil 
is tussen bos en grasland. We hopen ooit de zandige glooiing 
op ons perceel te herstellen.

De overige percelen uit het legaat, langs de 
Driehoefijzerstraat, hebben twintig jaar geleden een 
gemengde aanplant gekregen van zomereik, linde, tamme 
kastanje, boswilg, ruwe berk e.a. Op een ander perceel staat 
een al ouder bos van naaldbomen en berk. Volgende winter 
gaan we deze bospercelen laten dunnen zodat het bos een 
meer natuurlijk uitzicht krijgt met een kruid- en struiklaag.
Het in 2014 aangekocht dennenbos even ten zuiden van 
de andere percelen, langs de Vogelzangstraat, is ook aan 
dunnen toe.   Dat zou ongetwijfeld de  reeds aanwezige 
zomereiken, lijsterbessen, vuilbomen  en ruwe berken ten 
goede komen.
Natuurpunt bouwt hier in deze uithoek van Stekene op de 
grens met Nederland aan een stevig natuurgebied uit.  Aan 
de oorsprong ervan ligt de bekommernis van een man voor 
het landschap en de natuur in zijn woonomgeving.
We zullen hem eeuwig dankbaar zijn.

Jan Dhollander

Nieuwe kansen voor  beheer Speelhof
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Hengelen in de Grote Geule? 
Conservator Bram Vereecken kreeg de vraag naar de mogelijkheid tot hengelen in de Grote Geule.   Hierbij zijn antwoord. 

Beste Sebastiaan,
Spijtig genoeg moet ik jouw vraag negatief beantwoorden… De Grote Geule staat zo erg onder druk door de omringende 
landbouw en de dorpskom van Kieldrecht, dat we genoodzaakt zijn om alle vorm van openbare recreatie uit het gebied te 
bannen. Waarom vraag je je nu waarschijnlijk af… Wel, de kreek is momenteel langs geen enkele zijde voldoende gebufferd, 
waardoor elke vorm van verstoring een groot gevolg heeft op het vogelbestand. Daar komt dan nog eens bij dat de waterkwaliteit 
door de instroom van nitraten (huishoudelijk en landbouw afvalwater) enorm verrijkt is, waardoor we verschillende keren per 
jaar te maken krijgen met een explosie van algenbloei. Deze algenbloei zorgt voor zuurstoftekort en neemt alle licht weg uit het 
water. Gevolg; vissterfte en verdwijnen van oogjagers (snoek) en waterplanten… Verder heeft dit ook een negatief gevolg op 
broedvogels die hun voedsel al duikend moeten opvissen (fuut, kuifeend,…) Zij zijn als broedvogels allemaal verdwenen. Als we 
de biodiversiteit vergelijken met die van de jaren zeventig, dan is deze dramatisch afgenomen. 
Waar de Grote Geule nog wel goed scoort is in de oeverzone. Heel wat erg kwetsbare soorten (blauwborst, rietzanger, bruine 
kiekendief,…) broeden momenteel langsheen de kreek en voelen zich daar goed. Verder is het natuurgebied ook nog belangrijk 
als foerageer-en rustgebied voor trekvogels in de wintermaanden. 
Mochten we vissen toelaten, dan zou dit zowel de broedvogels in het voorjaar, als de overwinterende vogels in de koude periode 
van het jaar verstoren en dat is iets wat wij als natuurbeheerders willen vermijden.
Waar je momenteel wel nog kan vissen, is op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas aan de kant van de Kornelisstraat. Daarvoor 
moet je wel toestemming vragen (0473/54.33.92).
Ik hoop dat je begrip hebt voor ons standpunt.
Met vriendelijke groeten,
Bram Vereecken
Conservator Grote Geule
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Antiek & Interieur Den Ouden Overzet
“Voor wie een huis een thuis is”
Landelijke meubelen in massief hout, antieke 
meubelen en decoratie, geschenk- en 
decoratieartikelen (Clayre & Eef, Mathilde M., 
Orval,…).
Deskundig restaureren en opknappen; lichter maken 
of her-kleuren van uw meubelen.  Canneren en her-
opmaken van stoelen en kleine zetels.   Eigen atelier, 
deontologisch werk.
Meer info : www.antiekdenoudenoverzet.be
Grote Baan 238 - 9120 Melsele     03 7556748

Ook uw advertentie kan hier staan.

Interesse ? Contacteer Bert Raets 03 7770402

Bioboerderij Uilenbos
thuisverkoop
bio groente- en fruitmanden

Afhaalpunten van groentemanden in Kieldrecht,
Beveren, Sint-Niklaas, Sint-Pauwels, Stekene,
Sint-Gillis-Waas, Waasmunster, Moerbeke, ...
meer info: www.uilenbos.be
Eksaardsedam 42, Moerbeke-Waas
Tel. : 09/346 74 92

Erik Weyenberg
Dorpsstraat 101/102

Kieldrecht
03 773 48 29

weyenberg.erik@aveve.be

tuin dier bakplezier

Lab15 cvba
Nieuwevaart 118 A007 - 9000 Gent
www.lab15.be - info@lab15.be - 0498/49.70.34
Houtskeletbouw van laag-energie woningen en bijbouwen en passiefhuizen 
en bijhorende ramen en deuren. 
Inblazen cellulose-isolatie. Luchtdichtheidstests. Begeleiding zelfbouwers.



Wie bekend is met ons Natuur.huis Panneweel weet wel dat er rondom de schuur een mooie grote fruitboomgaard gelegen is.  
Deze tuin trekt dan ook veel vogels aan van allerlei pluimage. Duiven, merels, mezen, vinken, roodborstjes, mussen, 
winterkoninkjes, grote lijsters, gaaien, kauwen, spreeuwen enz… Dat is natuurlijk iets wat ook de sperwer niet ontgaat, met als 
gevolg dat er regelmatig pluimen en karkassen te vinden zijn in de boomgaard.
Vanuit een uitkijkpost in een boom of met lage zoekvlucht probeert de sperwer prooien te verschalken. Met dit grote aanbod 
is het vanzelfsprekend dat er regelmatig succes geboekt word in de tuin en omgeving van ons Natuur.huis door deze  
behendige jager. Onlangs verschalkte een sperwerwijfje hier een spreeuw en had ik het geluk daar snel enkele foto’s van te 
kunnen nemen. Deze prachtige sperwer had mij niet opgemerkt en ik liet deze dan ook rustig de geslagen prooi verorberen.
Tekst en foto: Karel Bryssinck. 

Marc De Meireleir fotografeerde een hermelijn in winter-vacht in de Rietlandstraat en een winterkoninkje. 

Waarnemingen in het Waasland.
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