Natuurpunt Waasland
Noord

NATUURSTUDIE

Wase koepel voor natuur.studie

Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord
...geef je waarnemingen door !

Natuurwaarnemingen door vrijwilligers vormen
de belangrijkste bron van informatie voor het
natuurbehoud.
Je hoeft hiervoor geen specialist te zijn,
al wie interesse heeft voor de natuur is WELKOM!
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Zin in Natuurstudie?!
De werkgroep Natuurstudie Waasland-Noord, actief in de gemeenten Stekene,
Sint-Gillis-Waas en Beveren (deelgemeente Kieldrecht - Grote Geule) is een Natuurpunt
werkgroep en doet mee aan het project ‘Zin in Natuurstudie?!’.
De werkgroep Natuurstudie Waasland-Noord maakt ook deel uit van Wakona, de
Wase Koepel voor Natuurstudie.
http://www.wakona.be/
Ook jij kan hier actief aan meewerken. Door de natuur in te trekken en je waarnemingen
te melden of door aan georganiseerde telprojecten deel te nemen.

Waarnemingen.be
www.waarnemingen.be is een website van Natuurpunt en de Stichting Natuurinformatie
waar je jouw natuurwaarnemingen kan invoeren en die van anderen kan raadplegen.
https://www.natuurpunt.be/pagina/waarnemingenbe
https://waarnemingen.be/
Zowel Natuurstudie Waasland-Noord als Wakona hebben een eigen regioscherm.
https://waaslandnoord.waarnemingen.be/
https://wakona.waarnemingen.be/
Overzicht van de verschillende mogelijkheden om data te registreren
(in volgorde van toenemende datakwaliteit)
•
•
•
•
•
•
•

losse waarneming ingevoerd op gebiedsniveau (via website)
losse waarneming als puntwaarneming ingevoerd (via website of mobiele apps)
lijst met alle waargenomen soorten voor een gebied/hok/punt (via website)
lijst met een aantal mobiel ingevoerde puntwaarnemingen aangevuld met de overige
waargenomen soorten (slimme streeplijst) voor een gebied/hok/punt (mobiele apps
en website)
punttelling: alle waarnemingen vanaf een punt mobiel geregistreerd via slimme
streeplijst (mobiele apps en website)
route registratie (transect monitoring) (ObsMapp)
route registratie (transect monitoring met distance sampling) (ObsMapp)
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Meetnetten - Oost-Vlaanderen
		Breng onze kwetsbare soorten mee in kaart
In 2016 ging het project ‘meetnetten’ van start, een groot project rond
monitoring van beleidsrelevante soorten in Vlaanderen dat gecoördineerd wordt
door Natuurpunt Studie.
Een meetnet omvat een aantal locaties waar een soort of meerdere soorten
tegelijk met een bepaalde regelmaat en volgens een vaste methode worden
geteld. Het doel van de meetnetten is trends en toestanden op Vlaamse schaal op
te volgen.
In totaal zullen er eind 2018 van de 78 Vlaamse soorten (excl. vogels) een 22-tal
worden gemonitord in de provincie Oost-Vlaanderen; waarvan 4 soorten* in het
werkingsgebied Waasland-Noord
amfibieën
		Fuikvangsten kamsalamander
			kamsalamander
		
Transecten vuursalamander
			vuursalamander
		
Roepkoren padden en kikkers
			rugstreeppad
ongewervelden
		
Meetnet dagvlinders
			aardbeivlinder
			argusvlinder*
			grote weerschijnvlinder
			oranje zandoogje
		
Meetnet kevers
			vliegend hert
		
Meetnet libellen
			variabele waterjuffer*
		
vroege glazenmaker*

4

Hoe kan je meedoen?
Registreer je, meld je aan voor een meetnet en kies één of meerdere
tellocaties in je buurt. http://www.meetnetten.be/
		
Meetnet slakken
		
nauwe korfslak
			zeggekorfslak
			
platte schijfhoren
			bataafse stroommossel
		
Meetnet spinnen
			gerande oeverspin
		
Meetnet sprinkhanen
vogels
		Algemene broedvogels Vlaanderen (ABV)
			→
meetnetten
		Bijzondere broedvogels Vlaanderen (BBV)
			→
waarnemingen.be - Avimap.be
		Schaarse broedvogels (in voorbereiding)
		Watervogeltellingen
			→
WVT-portaal
planten
			driekantige bies
			grote bremraap*
			
krabbenscheer
			
spits fonteinkruid
			stekende bies
			weegbreefonteinkruid
zoogdieren
		Dassenburchttellingen
		
Hamsterburchttellingen
		
Transecttellingen hazelmuis
		
Transecttellingen otter
			
https://www.natuurpunt.be/pagina/meetnetten
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Andere telprojecten
vogels
		Broedvogelkartering (via www.avimap.be)
		
Punt Transect Telling (PTT)
		Trektellingen
		
Zomerganzen
zoogdieren
		
Transecttellingen vleermuizen
		
Wintertellingen Vleermuizen
		
Muizenmeetnet
amfibieën en reptielen
		
Fuikvangsten amfibieën
		
Paddenoverzet
ongewervelden
		
Glimwormenproject
planten, paddenstoelen, mossen & korstmossen
		
Planten: Florakarteringsproject
meerdere soortgroepen
		
Basismonitoring - Monitoring
		
Dieren onder de wielen 2.0
		
Waarschuwingssysteem Invasieve Exoten
https://www.natuurpunt.be/pagina/tel-mee

AVIMAP: De meest grondige methode om de broedvogels in
een gebied te onderzoeken, is een volledige broedvogelkartering.
Natuurpunt biedt hiervoor in samenwerking met Sovon een heel
interessante website aan: www.avimap.be.
Meer weten:
https://www.natuurpunt.be/pagina/broedvogelkartering
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Natuurstudie Waasland-Noord
Natuurstudie Waasland-Noord, actief in de gemeenten Beveren (deelgemeente
Kieldrecht - Grote Geule), Sint-Gillis-Waas en Stekene, staat in voor de inventarisatie/
monitoring van onze natuur, zowel binnen als buiten onze natuurgebieden. De
informatie die voortkomt uit deze natuurstudie wordt gebruikt om de resultaten
van het gevoerde natuurbeheer te toetsen aan de doelstellingen en waar nodig het
beheer bij te sturen.

Natuurgebieden in eigendom/beheer
gebied in waaslandnoord.waarnemingen.be
•

Beveren (Kieldrecht) / Grote Geule:
kreekplas, rietkragen en moeras- 25 ha
24410 Kieldrecht - Grote Geule

Conservator: Benjamin en Katrien Vergauwen - Doggen
•

Sint-Gillis-Waas (Meerdonk) / Kieldrechtse watergang:
rietmoeras, populierenbos, grasland- 2 ha

Conservator: Jan Vandermeulen
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•

Sint-Gillis-Waas (Meerdonk) / Kreken van Saleghem:
kreekplassen, wielen, hooilanden, bos- 41 ha
30448 Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem
30622 Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Saleghemgeul
30623 Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Karnemelkputten
43317 Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Kreekputten
43318 Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Natuurhuis & Boomgaard
43321 Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Oostbroekaanplant
43322 Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Oude Saleghemvaart
30621 Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Panneweel
43319 Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Reigersbos
44495 Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Rietland
43320 Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Rietmoer
30624 Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Sint-Jacobsgat
44494 Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Sint-Jacobsmoer
44493 Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - Twaalf Gemeet
30625 Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem - D’Eilanden

Conservator: Jan Vandermeulen / Jan Dhollander
•

Sint-Gillis-Waas / Lange Vaag:
onkruidakker, bos- 3,5 ha
251983 Sint-Gillis-Waas - Stropersbos - De Lange Vaag Akker
251982 Sint-Gillis-Waas - Stropersbos - De Lange Vaag Bos

Conservator: Marc De Meireleir / Jan Dhollander
•

Sint-Gillis-Waas / Gavers:
natte hooilanden - 2,5 ha
109011 Sint-Gillis-Waas - Stropersbos - De Gavers

Conservator: Jan Dhollander
•

Stekene / Steengelaag:
oude kleiput, vijvers, grasland, moerasbos - 31 ha
24486 Stekene - Het Steengelaag

Conservator: Marc Bogaerts / Hugo De Beuckeleer
8

•

Stekene / Speelhof - Kriekerije - Groene Putte:
Speelhof:

nat grasland en rietmoeras- 2,5 ha
		
24283 Stekene - Het Speelhof

Conservator: Franki Saman
Groene Putte:
open natuurlijk bos van wilgen, zwarte elzen, zomereiken en ratelpopulieren
		
229289 Stekene - Groeneputte

Conservator : Paul Creve
Kriekerije:
Conservator: Geert Verwilligen

Natuurgebieden in Stekene / Sint-Gillis-Waas
•

Stekene / Stropersbos-West
30446

•

Stekene - Stropersbos West

Sint-Gillis-Waas / Stropersbos-Oost
30447

Sint-Gillis-Waas - Stropersbos Oost

Boswachter: Joris Goossens - ANB

Heb je een speciale waarneming gedaan of wil je actief helpen
om een soort in kaart te brengen? Natuurwaarnemingen door
vrijwilligers zijn geweldig! Doe mee.
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Monitoring
Na de erkenning van een gebied dient er periodiek een monitoringrapport te worden
opgemaakt. De opmaak gebeurt door de consulenten planning, i.s.m. de conservator of
het beheerteam. De dienst studie zorgt voor de soortgegevens
jaar
2017
2019
2020
2020
2021

res.nr
6073
6074
6080
6656
6628

E-nr
40
58
188
6
121

naam gebied
Lange Vaag, Sint-Gillis-Waas
Speelhof, Stekene
Kreken van Saleghem, Sint-Gillis-Waas (Meerdonk)
Grote Geule, Beveren (Kieldrecht)
Het Steengelaag, Stekene

Soortgroepen: inventarisaties, meetnetten, projecten
Planten
Jan Vandermeulen - Hugo De Beuckeleer - Jan Dhollander
Inventarisatie van onze graslandgebieden in mei en juni met het oog op de evaluatie van
het gevoerde maai- of graasbeheer. Determinatie van planten in rijke biotopen
•
•
•

Graslanden - Steengelaag / Stekene
D’Eilanden - Kreken van Saleghem / SGW
Bloemenakker - Kieldrechtse Watergang / SGW

Orchideeën
Jan Dhollander - Bram De Block - (Herman Orlent)
•
•

Stropersbos - De Gavers / SGW
Stropersbos-West (Zuidelijk begrazingsblok) / Stekene

Paddenstoelen
Hugo De Beuckeleer - Marc De Meireleir - Dirk Baert
•
•
•
•
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Stropersbos / SGW - Stekene
Sint-Jacobsgat - Kreken van Saleghem / SGW
Sint-Jacobsmoer- Kreken van Saleghem / SGW
Panneweel - Kreken van Saleghem / SGW

Vogels
Chris De Buyzer - Jan Dhollander - Karel Bryssinck - Guido Borghijs
Meetnetten
• BBV
bruine kiekendief, havik, ijsvogel, cetti’s zanger, blauwe reiger, wespendief, snor
avimap/waarnemingen
• ABV
tellen van 1 km-hokken: ES7577 , ES7677, ES8078 en ES8080
3 jaarlijks - 3 bezoeken
meetnetten
• Watervogeltellingen tijdens de winter (oktober-maart) langs kreken en plassen in
onze natuurgebieden.
WVT-portaal
•
Grote Geule / Beveren (Kieldrecht)
•
Saleghemkreek / SGW
•
Steengelaag / Stekene
Broedvogelinventarisaties
• Kreken van Saleghem / SGW
• Grote Geule / Beveren (Kieldrecht)
Huiszwaluwen: tellen van bewoonde nesten in Sint-Gillis-Waas.
• watertoren in Meerdonk
• Stationstraat
• ‘t Kalf
Overige projecten
• akkervogels
• zomerganzen

Uilen
Kenny Vereecken - (ism Uilenwerkgroep Waasland)
Bescherming van uilen en het behoud en de uitbreiding van
nestgelegenheid.
•
•

Stekene (+ deelgemeente Kemzeke)
Sint-Gillis-Waas (+ deelgemeente Sint-Pauwels, De Klinge en
Meerdonk.)
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Libellen
Brigitte Van Passel - (ism Libellenwerkgroep Waasland)
Heel wat van onze gebieden zijn waterrijk en dus ideale biotopen voor waterjuffers en
libellen. Het zijn ook goede indicatoren voor waterkwaliteit.
Meetnetten: vroege glazenmaker - variabele waterjuffer
•
•
•

Kreken van Saleghem / SGW
Stropersbos / SGW - Stekene
Steengelaag / Stekene

Dagvlinders
Marc Gevers - (Dagvlinders Durme- en Scheldestreek, Tuinenmeetnet)
•
•
•
•

Kreken van Saleghem / SGW
Stropersbos / SGW - Stekene
Steengelaag / Stekene
Speelhof - Groene Putte / Stekene

Nachtvlinders
Hugo De Beuckeleer - Dirk Baert - (ism Nachtvlinderwerkgroep Waasland)
Intensief onderzoek naar nachtvlinders met aangepaste apparatuur (Skinnerval).
•
•
•
•

Kreken van Saleghem / SGW
Stropersbos - Lange Vaag / SGW
Steengelaag / Stekene
privétuin / SGW

Kokerjuffers
Hugo De Beuckeleer
Kreken van Saleghem / SGW

Water- en oppervlaktewantsen / waterkevers
Marc Bogaerts
•
•
•
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Kreken van Saleghem / SGW
Steengelaag / Stekene
Stropersbos / SGW - Stekene

Zweefvliegen
Marc Bogaerts
Zweefvliegen zijn vaak sterk gebonden aan een bepaald biotoop waardoor ze goede
indicatoren zijn voor de natuurwaarde van onze streek.
•
•

Kreken van Saleghem / SGW
Steengelaag / Stekene

Vleermuizen
Joris Everaert
•
•

Steengelaag / Stekene
Stropersbos / SGW - Stekene

MEEDOEN ?
natuurstudie@panneweel.be
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Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord
Natuurhuis Panneweel
Krekeldijk 2, 9170 Sint-Gillis-Waas (Meerdonk)
Contact:
natuurstudie@panneweel.be
www.panneweel.be / natuurstudie
brigitte.van.passel / +32 475 69 99 97
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