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Natuurbeleving

De ralreiger is één van de zeldzaamste reigers in onze lage landen. Hij komt voornamelijk in Zuid- en Oost-Europa voor.
Maar in de Bazelse polder kon je de hele maand juni van een prachtig adult exemplaar genieten.

Wespendieven zijn voedselspecialisten, en volledig
afhankelijk van de beschikbaarheid van vrij levende
bijen- en wespenvolken. In bosrijke gebieden, zoals bv
Stropersbos en omgeving, waar deze voorkomen, kan de
wespendief zich nog handhaven. Daar zag ik deze zomer
2 mannetjes wespendieven die, in tegenstelling met andere
roofvogelsoorten, probleemloos elkaars aanwezigheid in
hetzelfde territorium kunnen verdragen.
Ook nog in onze bossen in het noorden van het
waasland achtervolgt de havik vogels in een pijlsnelle
verrassingsaanval, tussen bomen door navigerend als een
doelzoekend projectiel. In meer open gebieden, zoals bv
het Saleghem krekengebied, overrompelt de havik konijnen
en vogels, vanuit een hinderlaag aanvallend. Het grote nest
wordt meestal gemaakt in een naaldboom.
Net uitgevlogen juveniele havik:

Colofon
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Beste natuurvrienden,
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf kunnen we
nog genieten van een mooie nazomer. Gelukkig, want
anders kwam een deel van de noodzakelijke beheerswerken
letterlijk in het water te vallen. De natte maand augustus
maakte het onmogelijk om een deel van onze hooilanden
te maaien. Hooilanden zoals De Gavers (nabij De Stropers,
langsheen de E34/N49) lagen er zo nat bij dat machinaal
maaien niet mogelijk was. Onze tractor zou te diepe
sporen trekken in dit prachtige, maar gevoelige stukje
natuur. Gelukkig was september droger, en kon het alsnog
gebeuren. Natuur is onvoorstelbaar, dit maakt het langs de
ene zijde mooi, elk jaar is anders, maar anderzijds bezorgt dit
wel eens kopzorgen aan natuurbeheerders.
Zo zijn heel wat van onze activiteiten weersafhankelijk,
vaak hebben we geluk, maar soms ook niet. Bij de
insectenwandeling in het Steengelaag kwam het water met
bakken uit de lucht, er is dan ook niemand komen opdagen,
hoe zou je zelf zijn. Insecten waren er alvast niet te zien die
dag, zij verkozen te schuilen in de vegetatie.
Het paddenstoelenseizoen kwam dan weer sneller op gang
dan andere jaren, reeds in augustus verschenen ze overal.
Kijk in onze kalender, tijdens oktober voorzien we twee
excursies die speciaal op paddenstoelen zijn gericht.
Maar met de herfst in zicht komt ook het plantseizoen
eraan. In dit nummer vind je de bestellijst voor onze
boomplantactie, een gezamenlijk initiatief (al vele jaren) van
verschillende Wase Natuurpunt-afdelingen. We bieden een
mooi aanbod aan fruitbomen, struiken en loofbomen aan.

Het ideale moment om uw tuin wat te ‘vergroenen’. Geen
topnatuur, maar je creëert hier wel mooie plekjes mee voor
vogels, insecten en andere beestjes. Wil je graag vogels in
de tuin, plant dan struiken met bessen aan. In de herfst en
winter komen zie hier graag op af, en je kan genieten van
mooie waarnemingen in eigen tuin.
Tot slot wil ik van de gelegenheid gebruik maken om wat
reclame te maken voor de natuurstudiedag van WAKONA,
de Wase Koepel voor Natuurstudie. WAKONA bundelt al de
natuurstudiegroepen uit het Waasland. Op 29 november
organiseren ze hun eerste natuurstudiedag (met sprekers en
workshopbegeleiders van onze eigen afdeling) in Stekene.
Elders in dit nummer vind je meer info over de inhoud en de
praktische organisatie van deze dag.
Oost-Vlaanderen is de enige provincie in Vlaanderen waar
dergelijk initiatief niet bestaat. In de andere provincies wordt
dit door de provinciale overheid ondersteund. Ankona,
Brakona, Likona ( provincies Antwerpen, Vlaams Brabant en
Limburg) , en de provincie West-Vlaanderen organiseren al
vele jaren hoogstaande natuurstudiedagen.
Met WAKONA willen we vanuit het Waasland een impuls
geven. Hopelijk groeit dit initiatief op termijn uit tot een
Provinciale Natuurstudiedag. Dus vrijhouden die dag, hij
belooft uitermate interessant te worden.
Marc Bogaerts

Nieuw bij onze boomplantactie: bijenhotelletjes
Vruchtdragende bomen en struiken hebben bestuivers nodig en omwille van de terugloop
van de bijenpopulatie willen we als Natuurpuntafdeling hiervan een werkpunt maken.We
contacteerden de sociale werkplaats van Natuurpunt en zij zien onze actie als een pilootproject
om kleine handgemaakte bijenhotelletjes uit duurzaam lorkenhout te verspreiden. De
hotelletjes, die je op 28 september kan bekijken op de dag van het hoogstamfruit meten
14 op 14 cm.
Er zijn ongeveer 350 soorten solitaire bijen die zeer mensvriendelijk zijn. Je hoeft immers niet
bang te zijn voor overlast of bijensteken. Vele soorten hebben zelfs geen angel. Bezoekers
van het Panneweel hebben zeker kunnen ervaren hoe het observeren van de bijtjes wanneer
ze bezig zijn aan hun nesten jong en oud boeien.
Een duurzaam bijenhotelletje is een mooi geschenk voor de feestdagen. Je doet er je vrienden (of jezelf ), de natuur, de bijen
een hoop plezier mee en je steunt bovendien de sociale werkplaats van Natuurpunt. Kostprijs is € 19,- (€ 17,- voor leden van
Natuurpunt)
Je kan het op het digitale bestelformulier van de boomplantactie ineens mee bestellen. Bestel je via het voorgedrukte formulier
in het tijdschrift, dan dien je het er gewoon extra bij te noteren. Afhalen gebeurt op 22 november tussen 10 en 12 uur op het
Natuurhuis Panneweel.

Natuurbeleid
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De waterproblematiek van de Grote Geule.

Op 25 juli verscheen er een artikel in de pers over de vissterfte in de Grote Geule. De vissterfte had vooral toegeslagen in
het stuk van de Kieldrechtse watergang tussen de Sint Kornelisstraat en de Polderstraat. We krijgen op zo een ogenblik de
vraag wat Natuurpunt hieraan denkt te doen. Vissterfte is een fenomeen dat meestal in de zomer voorkomt. De oorzaak is een
zuurstoftekort dat direct in verband staat met een ongeremde groei van algen die het water een troebele groene kleur geeft.
Het probleem in verband met de waterkwaliteit van de Grote Geule is echter veel complexer en de oplossing is niet eenvoudig.
Van Algenbloei naar vissterfte.
Algen behoren tot het plantenrijk en kunnen met lichtenergie van de zon en gebruik makend van bladgroen het koolstofdioxide
in aanwezigheid van water omzetten in organische stoffen die de basis vormen voor groei. Dit is fotosynthese en het belangrijke
bijproduct is zuurstof.
Koolstofdioxide + water + bladgroen + zonlicht = koolhydraten en zuurstof
Verder hebben algen ook nog meststoffen nodig zoals nitraten, fosfaten en in mindere mate kalium en sporenelementen.
Algen blijven groeien tot een van de bouwstoffen (koolstofdioxide, nitraat, fosfaat) opgebruikt is of niet meer beschikbaar.
De Grote Geule is zo voedselrijk dat er voldoende nitraten en fosfaten aanwezig zijn om de algen ongeremd te laten groeien
met algenbloei tot gevolg. Koolstofdioxide is aanwezig in de lucht en lost continu in het water op. De algengroei wordt in de
Geul nog geremd doordat bij massale algengroei zoveel koolstofdioxide wordt opgenomen dat de zuurtegraad van het water
beïnvloed wordt. De pH stijgt tot pH 9 en meer. Hierdoor komt koolstofdioxide voor als carbonaat. Carbonaat kan niet vlot
gebruikt worden in de fotosynthese. Tijdens de dag wordt er voortdurend zuurstof gevormd. Soms wordt er zoveel gevormd dat
zuurstof aan het wateroppervlak ontsnapt als kleine belletjes. Algen hebben net zoals alle levende wezens zuurstof nodig om te
ademen. Tijdens de nacht gaan algen bij massale groei het restant van de tijdens de dag geproduceerde zuurstof verbruiken.
De concentratie zuurstof in de kreek kan op dat moment dalen tot een voor vissen gevaarlijk niveau en er treedt vissterfte op.
Vissen die aan de oppervlakte naar zuurstof happen zijn een teken van nakend zuurstoftekort.
Iedere oplossing heeft een bepaalde zuurtegraad of pH. De zuurtegraad wordt uitgedrukt op een schaal van 0 ( extreem zuur)
tot 14 ( extreem basisch). Hoe lager de pH hoe zuurder een oplossing is. Puur water heeft een pH 7 en noemen we neutraal.
Citroensap en azijn hebben pH 2 en baksoda of natriumbicarbonaat opgelost in water heeft een pH 9.
Het ontbreken van waterplanten.
De aanwezigheid van waterplanten is een belangrijke voorwaarde voor helder water. De toestand in de Grote Geule is ongunstig
voor plantengroei. In het watersysteem van de Grote Geul is er gedurende het jaar een continue aanvoer van nitaat en fosfaat.
Een belangrijk aandeel van deze meststoffen wordt geleverd door de landbouw. Door de regen spoelen de meststoffen van de
akkers en komen via grachten in de kreek. Een deel dringt in de bodem en kan eveneens via grondwaterstromen in de Geul
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terecht komen. Een tweede bron van meststoffen is het huishoudelijk afvalwater. Vroeger werd het afvalwater van Kieldrecht
in de Geul geloosd maar heden wordt het afvalwater via het rioolstelsel afgevoerd naar het zuiveringsstation. Het is nog altijd
mogelijk dat via grachten afvalwater van afgelegen woningen en boerderijen naar de Geule stroomt. Over hoeveel afvalwater
het gaat is niet bekend. Momenteel wordt dit onderzocht. Ook de werking van de kleppen in het overstort van het riool aan de
Tragel kan problemen geven.
Er is ook nog de historische vervuiling. In een deel van de Geul zit er een laag zwart, zuurstofloos, organisch slib die varieert in
dikte van een 0,5 m tot 3 m. Dit slib is o.a. afkomstig van de lozing van afvalwater in het verleden en het vroegere huisvuilstort
aan de voorkant van de Geule.
Verschillende factoren maken dat de troebele toestand momenteel onomkeerbaar is. De continue aanvoer van meststoffen
met hoge concentraties fosfaten zorgt voor algenbloei die belet dat het zonlicht kan doordringen tot voldoende diepte.
Waterplanten die beginnen groeien op de bodem krijgen te weinig licht en sterven. Een grote visgemeenschap gedomineerd
door karper woelt er de bodem om. Waterplanten krijgen hierdoor geen kans om te kiemen en te wortelen en bijkomend
worden er nog eens extra meststoffen vrijgemaakt. Het zuurstofloze, zwarte slib is op zich al niet gunstig voor de groei van
waterplanten.
Kunnen we terug naar een plas met helder gezond water vol leven ?
In het persartikel van 25 juli werd door sommigen het ruimen van de sliblaag voorgesteld als de oplossing van het probleem.
Dit zal niet volstaan om terug te keren naar een heldere gezonde plas. Hiervoor is er een totale aanpak van de problematiek
nodig. De belangrijkste stap is de vermindering van de instroom van meststoffen die nu via de grachten in de Grote Geule
komen. Om dit te realiseren zal een alternatief afwateringsplan moeten uitgewerkt worden. De huidige grachten die in de
Geule uitmonden worden afgesloten, de stroomrichting wordt omgekeerd en via nieuw te graven afleidingsgrachten wordt het
water afgevoerd. Het waterpeil van de Geule wordt verhoogd zodat er alleen water van de Geule kan wegstromen. Vervolgens
kan het zwart organisch slib geruimd worden. De kostprijs van de slibruiming is sterk afhankelijk van de vervuiling van het
slib. Bijkomend kan het vinden van een geschikte stortplaats een probleem zijn. Als laatste stap kan er gestart worden met een
actief, biologisch beheer: het afvangen van de bestaande vispopulatie met vooral karper, de herintroductie van waterplanten
en het uitzetten van roofvis zoals snoek.
De terugkeer naar de heldere plas van vroeger is mogelijk maar er zal een stevig kostenplaatje aan hangen.
Het huidige waterbeheer kijkt alleen naar afvoer van water en waterpeilen. Aan waterkwaliteit wordt er weinig aandacht
gegeven. De terugkeer naar een heldere gezonde Grote Geule is een zaak van alle betrokkenen: polderbestuur, gemeentes,
provinciebestuur, de Vlaamse Milieumaatschappij en uiteraard zal Natuurpunt hier ook een rol in spelen.
Chris De Buyzer
Bibliografie:
Steven Declerck, Frank Van De Meuter en Luc De Meester.
Ondiepe vijvers en meren. Ecologische achtergronden en beheer. Natuur.focus, maart 2006-jaargang 5 – nummer 1
Jan Seys en Lieselot Verduyn.
Verzuring van de oceaan. De Grote rede. Nieuws over kust en zee. Nummer 37 - december 2013.
Martin Hermy, Geert de Blust en Marc Slootmaekers.
Natuurbeheer. Hoofdstuk 5. Moerassen en open water.
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Gebruikte frituurolie doet onze Saleghemkreek groeien.
Natuurpunt heeft een aantal commerciële partners.
Sommige firma’s geven korting aan onze leden op
vertoon van hun lidkaart, anderen geven doelgerichte
materiële steun voor Natuurpunt in het kader van een
samenwerkingsovereenkomst. Voor de aankoop van de
Saleghemkreek ontvingen we een mooi uitgewerkte
duurzame samenwerking met de frima Atravet.
(lees meer www.atravet.be)
Atravet schenkt Natuurpunt twee maal per jaar een
bedrag gelijk aan het saldo ontstaan door de ophaling en
verwerking van gebruikte frituurvetten. Deze zijn afkomstig
van particulieren. De inzameling gebeurt aan supermarkten.
Reeds meer dan 700 lokale supermarkten werken hier aan
mee. Dit project draagt de naam: 'Oliobox'. De Olioboxen
staan bij deze winkels aan de inkomhal. Per vol containertje
ontvangen Natuurpunt en Natagora het equivalent in
geld voor de aankoop van natuurgebied. Het geld dat in

Vlaanderen ingezameld wordt gaat via Natuurpunt concreet
naar het Saleghem krekengebied. Een deugddoende
steun bij onze plannen en realisaties. Je vindt olioboxen in
Kemzeke, Sint-Pauwels, Kieldrecht, Nieuwkerken...
Slechts 45 % van alle huishoudelijk gebruikte frituurolie
wordt gerecycleerd via inzameling in de containerparken.
Spijts de grote inspanningen geleverd door de steden en
gemeenten via de diverse containerparken verdwijnt nog
een groot deel van deze gebruikte frituurolie in de riool of
de tuin. Gebruikte frituurolie is een ideale grondstof voor
de productie van biodiesel en verdient daarom nog ruimere
aandacht van ieder van ons.
Kijk op www.oliobox.be voor een adres in je buurt of overtuig
de lokale supermarkt om mee te doen. Indien nodig zal een
van onze bestuurleden ter plaatse meer informatie komen
geven

Natuurstudiedag
zaterdag 29 november 2014
Wase koepel voor natuur.studie

9.30 u

Ontvangst en koffie

10.00 u
10.10 u
10.40 u

Welkom - Korte voorstelling Wakona (Marc Bogaerts)
Belang van Natuurstudie in een breder kader (Diemer Vercayie)
5 jaar kleurringonderzoek naar kokmeeuwen; van Spaanse afvalstorten
tot Wase natuurgebieden (Tim Audenaert)

11.10 u

Pauze

11.25 u
11.55 u

Moerasnachtvlinders in het Waasland (Kurt & Tom Vermeulen)
Eekhoorns krijgen bruggen om bossnippers te verbinden (Maaike Vercauteren)

12.25 u

Lunch (broodjes)

13.30 u

Workshops
Parallel 1 - Braakballen pluizen (Natuurpunt Waasland-Noord)
Parallel 2 - Paddenstoelen en microscopie (Werkgroep Mycologie, Freddy Moorthamer)
Parallel 3 - Waarnemingen.be / Avimap.org (Gerald Driessens)
Parallel 4 - Libellenlarvenhuidjes (Natuurpunt Waasland-Noord, Brigitte Van Passel)

14.30 u

Pauze

14.45 u
15.15 u
15.45 u

Dagvlinders, die zie je toch niet meer ! Het project dagvlinders Durme- en
Scheldeland in een notedop. (Jurgen Couckuyt)
10 jaar Broedvogelinventarisatie op de Grote Geul te Kieldrecht (Chris De Buyzer)
Voorstelling werkgroepen

16.15 u

Afsluitend drankje

Aanvang: 9u30 - Einde 17u00
Waar
Ontmoetingscentrum Boudeloo,
Kasteelstraat 23, Stekene (Klein Sinaai)
Zijstraat van de Brugse Heirweg
(baan Moerbeke – Stekene)
Contact
Tom Neels
tomneels@telenet.be - 048561 80 35
Marc Bogaerts
marc.bogaerts1@telenet.be - 03 7798931
info@wakona.be
www.wakona.be-natuurstudiedagen-2014
Inschrijven
Inschrijven via
natuurstudiedag@wakona.be
met vermelding van naam, gekozen
workshop en of je broodjeslunch
(5€ ter plaatse te betalen) wenst.
Dit kan tot ten laatste 22 november 2014.
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Zondag 12 oktober

Zaterdag 15 november

Paddenstoelenwandeling in het Stropersbos

Dag van de Natuur.

Vertrek om 14 u. aan de westelijke toegang tot de Liniedreef
bij het voormalige Fort Sint-Jan (overzijde van domein
De Wal, De Stropersstraat 75, Stekene)
Einde 16.30 u. Bij nat weer zijn laarzen nuttig.
Aandacht: het wandelparcours doorkruist een zone waar
honden niet toegelaten zijn.

Kreken van Saleghem en Grote Geule. Zie afzonderlijke
aankondiging op blz. 9

Info hugo.de.beuckeleer@telenet.be of 0478 509635

Zondag 7 december
Natuurwandeling

Vertrek om 14 u. aan de kruising van het Koningsstraatje
met het Stropersfietspad (d.i. 100 m voorbij het rond punt
aan de Bergstraat, De Klinge).
Einde voorzien rond 16.30 u. Bij nat weer zijn laarzen
wenselijk.

Onze wandeling start aan de Heilig Hartkerk van het
gehucht Kruistraat in 9180 Moerbeke-Waas. Vervolgens
gaat het richting Grote Kreek. We volgen dan de grens
tot aan de Pereboomsgatkreek om vervolgens via rustige
landbouwwegen terug te keren naar de Kruisstraat. Totale
afstand ongeveer 8 km. Deze kreken vormen een oase van
rust. Tijdens de wintermaanden is het hier vooral uitkijken
naar verschillende soorten watervogels en roofvogels. We
komen samen aan de hoger vermelde kerk om 14 uur. Mee
brengen: stevige stapschoenen en verrekijker.

Info hugo.de.beuckeleer@telenet.be of 0478 509635

Info: Chris De Buyzer 0478 596260

Zondag 9 november

25 januari 2015

Daguitstap naar het Verdronken Land van Saeftinge.

Winterse Krekenwandeling

We spreken af om 8u45 aan het bezoekerscentrum in
Emmadorp ( Emmaweg 4 te Nieuw-Namen –NL) De tocht zal
zo’n 4 à 5 uur duren.
Het moeilijke terrein maakt de wandeling zwaar en vraagt
een goede fysieke conditie. Zwangeren , hartpatiënten
en kinderen onder de 10 jaar wordt sterk afgeraden van
aan de excursie deel te nemen. Goed aansluitende laarzen
zijn onmisbaar, kledij ( bestand tegen slijk) aangepast
aan het weer, voorzie iets te drinken en te eten. Denk aan
reservekledij.
Kostprijs 8 Euro en kinderen van 10-16 jaar betalen 4 Euro.

De kerst- en nieuwjaarsperiode is achter de rug, tijd om
eens de benen te strekken en de natuur in te trekken. Vanuit
het Natuurhuis Panneweel vertrekken we voor een flinke
wandeling doorheen het Krekengebied van Saleghem.
De natuur moet nog op gang komen, maar in het open
krekengebied vliegen er altijd wel wat roofvogels die op
zoek zijn naar een lekker hapje.
Na de wandeling voorzien we voor iedereen een dampende
kom soep. Geef best een seintje aan onderstaande, dan weet
onze keukenploeg hoeveel soep er moet bereid worden.
Afspraak: 14 uur, Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2 te
Meerdonk

Zondag 26 oktober
Paddenstoelenwandeling in het Stropersbos

Het aantal deelnemers is beperkt, verplicht vooraf
in te schrijven bij Bram Vereecken 0495 372767 of
bram@panneweel.be.

Info: Marc Bogaerts, marc@panneweel.be of 03 779 89 31

Natuurweekend 15-17 mei 2015
Voor ons natuurweekend trekken we dit jaar terug naar Nederland. We gaan op verkenning in de streek rondom Utrecht.
We maken een fietstocht langsheen de Nieuw Hollandse Waterlinie, wandelen door de bossen van de Utrechtse Heuvelug en
verkennen een stuk nieuwe natuur bij Amerongen.
Meer details in ons volgend nummer, inschrijven kan pas vanaf dan.

kalender
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15 november : Dag van de natuur
Kreken van Saleghem : kappen en snoeien in het Rietmoer
De venige rietmoerassen in het Krekengebied van Saleghem groeien mettertijd dicht met wilgenstruiken, een normale stap
in de richting van moerasbos, goed voor vogels als tjiftjaf, tuinfluiter en zanglijster. Willen we echter typische bewoners van
rietvelden als rietzanger en rietgors behouden dan moeten we enkele mooie oevers met riet vrij houden van struikopslag.
Daarom gaan we op zaterdag 15 november de wilgen in het Rietmoer kappen, snoeien of uittrekken zoals we dat al enkele jaren
doen. De wilgentenen worden verzameld, gebonden en afgevoerd.
Afspraak om 13.30u aan het Natuurhuis Panneweel. Breng laarzen of stevige waterdichte schoenen.
We rekenen op jouw hulp. Wij zorgen voor de inwendige mens.
Info : Jan Dhollander : jan@panneweel.be 0494 66 84 45

Beheerswerken in de Grote Geule
Voor de derde keer op rij organiseert Natuurpunt Waasland-Noord een beheersdag in de Grote Geule in Kieldrecht. Aan het
bootshuis staat een rij knotwilgen, waarvan we de grootste exemplaren vorig jaar al hebben geknot, dit jaar zouden we graag
de resterende wilgen van hun takkenkroon ontdoen.
Daarnaast zorgt Kerstin ter plaatsen voor kinderanimatie, dit in de vorm van een kinderknutselnamiddag.
Verder voorzien wij ook nog een lekkere Gageleer om de werkdag door te spoelen.
Graag op voorhand even een seintje om jou aanwezigheid te bevestigen0495/37.27.67 of bram@panneweel.be
Afspraak: zaterdag 15 november 2014 om 13u aan de parking in de Tragel te Kieldrecht. Einde : 17uur.
Hopelijk tot dan!
Bram Vereecken
Conservator Grote Geule

Ga mee op ontdekking het Verdronken Land van Saeftinghe.
Op zondag 9 november 2014 neem ik jullie graag mee op een vier uur durende schorrenwandeling in het Verdronken Land van
Saeftinghe (VLvS). Tijdens deze wandeling laat ik jullie kennis maken met een zeer uniek en prachtig stuk ongerepte oernatuur.
Het VLvS is ongeveer 3500 ha groot en is daarmee het grootste brakwatergetijdengebied van West-Europa.
Omdat het terrein moeilijk te belopen is en de wandeling fysiek zwaar, is deelname aan de excursie voor zwangere vrouwen,
hartpatiënten en kinderen onder de 10 jaar niet toegelaten. Verder moet iedereen goed ter been en gezond zijn.
Goed aansluitende laarzen of schoenen die vuil en nat mogen worden, zijn onmisbaar. Breng ook een lunchpakket en drank
mee voor onderweg.
Afspraak om 9u00 in het Bezoekerscentrum Saeftinghe (Emmaweg 4, 4568 PW Nieuw-Namen). De kosten bedragen, voor
volwassenen 8 euro en voor kinderen van 10-16 jaar 4 euro. Bevestig zo snel mogelijk je deelname, want er kunnen slechts 25
personen meegaan op deze excursie.
Bram Vereecken
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Natuurstudie

Bijzondere nachtvlinders in onze natuurgebieden
Reeds een aantal jaren gaat in enkele van onze gebieden het
nachtvlinderonderzoek regelmatig zijn gang. De monitoring
gebeurt op vaste plekken in resp. het Steengelaag en
het Krekengebied (inz. de boomgaard van Natuurhuis
Panneweel en sinds vorig jaar ook Sint-Jacobsgat).
De methode om na het invallen van de duisternis de
nachtvlinders te lokken met het licht van een speciale lamp
(ML- of HPL-lamp), hebben we reeds vroeger beschreven.
Voor resp. Steengelaag en Krekengebied gaat het om een
vijftal beurten per jaar, gespreid van maart tot september.
In beide gebieden hebben we intussen de kaap van 200
waargenomen soorten overschreden. Hierbij denken we aan
de verwevenheid van elk van deze soorten met het geheel
van de natuur, in het bijzonder de waardplanten waarop de
rupsen tot ontwikkeling komen. Behoud van biodiversiteit
blijft een zorg. Daarom richten we in deze korte bijdrage de
schijnwerper op enkele bijzondere soorten.

vertegenwoordigd in onze gebieden. In het Krekengebied
kregen we vorig jaar de zeldzame wilgenhermelijnvlinder
(Furcula bifida) op bezoek. Een groter broertje, de witte
hermelijnvlinder (Cerura erminea), is eveneens zeldzaam
maar konden we reeds drie jaren op een rij waarnemen op
het Steengelaag. Aan passende waardplanten voor deze
soorten alvast geen gebrek: (ratel)populier en wilg.

Het rietluipaard (Phragmataecia castaneae) is bijzonder
omdat het Krekengebied de enige locatie is in OostVlaanderen waar de soort tot nog toe werd waargenomen
(2010-2012-2013). Andere locaties in Vlaanderen situeren
zich enkel in de provincies Antwerpen en Limburg. De
soort behoort tot de familie van de houtboorders, met in
ons land slechts 3 soorten, waarvan de wilgenhoutrups de
bekendste. Het rietluipaard is heel wat kleiner en valt op
door het achterlijf dat tot ver achter de vleugels uitsteekt.
Zoals zijn naam doet vermoeden, is de soort gebonden aan
rietbiotopen.

Voor wie zich tot dit domein van de natuurstudie voelt
aangetrokken: op regionaal niveau zijn we in 2013 met
de “Nachtvlinderwerkgroep Waasland” van start gegaan
(coördinator Tom Vermeulen, tommy.vermeulen@skynet.
be). Thema en onderzoeksgebieden variëren van jaar tot
jaar. Ons eerste thema was “moerasnachtvlinders” met
hoofdfocus in 2013 op de Daknamse meersen (ook 2 beurten
Sint-Jacobsgat) en in 2014 op het Molsbroek.

De gepluimde snuituil (Polypogon plumigeralis) is sinds
enkele jaren een nieuwe soort voor Vlaanderen (behalve een
zeldzame waarneming in 2000) en wordt intussen gemeld
uit verschillende provincies. In de Panneweelboomgaard
troffen we hem dit jaar tweemaal aan. De grote familie van
de uilen telt 14 snuituilsoorten, alle met een opvallende
snuit. Het komt er dus op aan, goed op de details van de
vleugeltekening te letten en liefst op foto vast te leggen.
Als waardplanten komen voor de gepluimde snuituil o.m.
heesters als roos, klimop en brem in aanmerking.

Een interessant gegeven bij nachtvlinderonderzoek is de
wisseling van soorten doorheen de seizoenen. Een aantal
soorten komen zelfs enkel te voorschijn in het voorjaar of
het najaar. Zo was op het Steengelaag dit jaar de zeldzame
gevlekte winteruil (Conistra rubiginea) in maart present.
Momenteel (half september) komen de herfstsoorten eraan,
met deze week op Sint-Jacobsgat bv. de variabele herfstuil
(Agrochola lychnidis), een niet zo gewone soort met een
verscheidenheid aan waardplanten.

Meer info over de werkgroep lees je op
http://www.wakona.be/index.php/werkgroepen/
286-nachtvlinderwerkgroep-waasland
Foto’s en tekst :
Hugo De Beuckeleer

Een klein maar prachtig uiltje dat past in de rij van de
zeldzaamheden, is de groene korstmosuil (Cryphia muralis),
vorig jaar waargenomen in de Panneweelboomgaard. Een
gelijkende soort, de lichte korstmosuil (Cryphia domestica) is
algemener en krijgen we soms binnenshuis te zien. De naam
korstmosuil verwijst voor deze soorten naar korstmossen als
waard”planten”.
Ook de familie van de tandvlinders is met prachtige soorten

rietluipaard

Natuurbehoud
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wilgenhermelijnvlinder

variabele herfstuil

pluimsnuituil

gevlekte winteruil

groene korstmosuil

witte hermelijnvlinder

Soortenzoekdag Daknamse meersen
De door WAKONA (Wase koepel voor natuurstudie) georganiseerde derde editie van de soortenzoekdag was een succes.
Op 16 augustus verzamelden een 35-tal speurneuzen in de Daknamse meersen, om elk in hun specialiteit zoveel mogelijk
verschillende soorten te inventariseren. Het doel van deze dag ,naast het soorten zoeken op zich, om de verschillende
werkgroepen en personen die met natuurstudie bezig zijn met mekaar in contact te brengen werd dus zeker bereikt. In de
namiddag werd naar paddenstoelen, korstmossen, planten, insecten en vogels gezocht, ’s nachts kwamen de vleermuizen
en nachtvlinders aan bod.
Een fotoverslag en alle waarnemingen kan je terugvinden op www.wakona.be. Daar doorklikken naar fotoarchief > 2014-0816 Soortenzoekdag in de Daknamse Meersen .
In totaal werden 384 soorten gevonden. Hieronder 152 planten, 53 korstmossen, 62 nachtvlinders, 34 wespen, vliegen,
kevers en andere insecten, 32 paddenstoelen, 18 vogels, 9 dagvlinders, 8 libellen, 5 sprinkhanen, 4 vleermuizen, 4 spinnen,
2 amfibieën en 1 slakkensoort.
Er zat één zeer zeldzame soort bij : het korstmos hamsteroortje - Normandina pulchella. Daarnaast werden ook nog 9 zeldzame
soorten gevonden: moeraswalstrospanner (Orthonama vittata); lidsteng (Hippuris vulgaris), rode ogentroost s.l. (Odontites
vernus), gele wikke (Vicia lutea), wit dwergelfenbankje (Antrodiella semisupina), grofgebogen schildmos (Hypotrachyna
afrorevoluta), rookglimschoteltje(Lecania naegelii), moerassprinkhaan (Stethophyma grossum), dertienstippelig
lieveheersbeestje (Hippodamia tredecimpunctata).
Tom Neels
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Vereniging

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.

Erik Weyenberg
Dorpsstraat 101/102
Kieldrecht
03 773 48 29
weyenberg.erik@aveve.be

tuin dier bakplezier

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

Ook uw advertentie kan hier staan.
Interesse ? Contacteer Bert Raets 03 7770402

Tf

U kunt deze folder en andere plantinformatie downloaden van onze website : www.panneweel.be

datum

plantnr

plantnaam

handtekening

algemeen totaal €

Eenh.prijs totaal prijs

Het volledig ingevulde bestelformulier vóór 31-10-2014 doorsturen naar :
Bert Raets
Sint Kornelisstraat 3, 9170 Meerdonk

Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, Meerdonk

Afhalen op zaterdag 22 november (10 - 12 u)

Ps: De door u gegeven informatie zal enkel binnen onze afdeling gebruikt worden.

lidnummer Np

e-mail

telefoon//GSM

plaats

postcode

straat nr / bus

naam voornaam

aantal

Bestelformulier Boomplantactie 2014
Natuurpunt-Waasland Noord

Voor uitgebreide informatie bezoek onze website www.panneweel.be

VU: Marc Bogaerts, Bormte 24, 9190 Stekene

Bestellen vóór 31 oktober

Onze troeven:
- Scherpe prijzen
- Onovertroffen keuze aan inlands bosgoed
- Elke euro winst wordt gebruikt voor de aankoop
van natuurgebieden in het Waasland en omgeving.

Fruitbomen, streekeigen bomen, hagen en struiken

Waasland Noord

Boomplantactie 2014

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

83
84
85

peren hoogstam
braambes:thornless evergreen co
80/100
1,50 €

4,50 €

3

2

egelantier:rosa rubiginosa

buxus sempervirens str. 20/30 blw

beuk:fagus sylvatica

3,75 €

4,50 €

10,50 €

5,50 €

Bosgoed ( altijd per 5 stuks )

86
jonkheer van tets (rode bes) 5/8 tak
2,50 €
4

es:fraxinus excelsior

andere / klein fruit
87
jostabes 5/8 tak
9,00 €
5

19,50 €
19,50 €

10 kardinaalsmuts:euon. europ.

9

8

7

6

hondsroos:rosa canina

hazelaar:corylus avellana

haagbeuk:carpinus betulus

gelderse roos:viburnum opulus

5,75 €

4,50 €

4,50 €

5,75 €

4,50 €

6,25 €

Pr/5st

88
kweepeer vranja sn. 1j.
11,50 €

19,50 €
19,50 €

11 krentenboom:amelanchier lam.

Fruitbomen

Omtrek: 6 tot 8 cm halfstam
8 tot 10 cm hoogstam
[ ] = periode van oogst en consumptie

35 reine des reinettes [ 9/12 ]

34 oogstappel (tr. blanche) [ 7/8 ]

33 jonagored [ 10/1 ]

32 james grieve [ 8/9 ]

31 elstar [ 10/1 ]

11,00 €

11,00 €

11,00 €

11,00 €

11,00 €

11,00 €

Pr/st

36 reinette de blenheim [ 10/12 ]

11,00 €

appels halfstam

37 rode boskoop (bakker) [ 11/2 ]

19,50 €

3,50 €

38 berglander [ 11/2 ]

19,50 €

appels hoogstam

4,50 €

39 dubbele belle fleur [ 11/2 ]

13 rode kornoelje:cornus sang.

4,50 €

19,50 €

14 sleedoorn:prunus spinosa

40 eysdens klompke [ 11/2 ]

19,50 €

4,50€

41 goudrenet (boskoop) [ 11/2 ]

15 spaanse aak:acer campestre

19,50 €

8,25 €

42 jacques lebel [ 9/12 ]

16 taxus baccata 20/30

19,50 €

4,50 €

43 james grieve [ 8/9 ]

17 vuilboom:rhamnus frangula

19,50 €

5,00 €

44 notarisappel [ 10/12 ]

18 wilde ligust:ligustrum vulgare

19,50 €

6,25 €

45 reine des reinettes [ 9/12 ]

19 wollige sneeuwbal:vib. lantana

19,50 €

4,50 €

46 trezeke meyers [ 11/1 ]

20 zoete kers:prunus avium

6,25 €

beuk:fagus sylvatica

9,50 €

18,00 €

52 durondeau [ 10 ]

11,00 €

11,00 €

11,00 €

es:fraxinus excelsior

17,50 €

53 legipont [ 10/11 ]

11,00 €

48 beurre hardy [ 9/10 ]

peren halfstam

19,50 €

21 zomereik:quercus robur

3,75 €

Loofbomen
23

kleinbladige linde:tilia cordata

11,00 €

54 louise bonne d'averanche [ 9/10 ]

11,00 €
24

lijsterbes:sorbus aucuparia

9,50 €

13,00 €

49 bon chretien william [ 9 ]

25

haagbeuk:carp. betulus zuilvormig

11,00 €

Hoogte 2 tot 3 m, omtrek 6 tot 8 cm

26

berk:betula pendula

55 precoce de trevoux [ 8 ]

11,00 €

11,00 €

27

17,00 €

56 saint remy stoofpeer [ 12/1 ]

11,00 €

28

zomereik:quercus robur

11,00 €

51 dubbel flip [ 9 ]

29

zw.els:alnus glutinosa

50 conference [ 10/11 ]

30

Pr/st

22 zwarte els:alnus glutinosa

47 winterrambour (strepeling) [ 11/2 ]

12 meidoorn:crataegus monogyna

boompjes tussen 50 en 90 cm

89
mispel:mespilus germanica str. 2j
21,00 €

19,50 €
11,00 €

U ontvangt dan een bevestiging van uw bestelling met een verzoek tot betaling,
pas na uw betaling op Reknr BE38 0000
1056 0872 (BIC BPOTBEB1) van Natuurpunt
Waasland Noord, is uw bestelling geplaatst,
betaling voor 31 oktober.

• Leden altijd 5% korting op het totaal !
• niet leden 5% voor bestelling vanaf 125€
• Voor iedereen 10% vanaf 625€
• Het plantgoed kan worden afgehaald in het
Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2 te Meerdonk. Dit kan op zaterdag 22 november tussen
10 en 12 uur.
MEER INFO ?
www.panneweel.be
boomplantactie@panneweel.be.
Bert Raets 03 777 04 02
Marc Bogaerts 03 779 89 31

plnr

90
moerbei:morus nigra str. 2j
22,50 €

19,50 €

91
okkernoot:juglans regia h 8/10
2,50 €

19,50 €

beurre de naghin [ 1/3 ]

92
stekelbes:hinnonmaki rod 5/8 tak
29,00 €

beurre hardy [ 9/10 ]

19,50 €
93
tam.kastanje:cast. sat. de lyon h 8/10

19,50 €

19,50 €

94
1,00 €

19,50 €

8,00 €

Hoe bestellen ?

zomerframboos:tulameen

19,50 €

charles ingouff str. 1j.

8,00 €

Stuur of mail het duidelijk ingevulde bestelformulier (keerzijde) voor 31 oktober naar:
Bert Raets, Sint Kornelistraat 3, 9170 Meerdonk (Bert@panneweel.be)

95

bon chretien william [ 9 ]
comtesse de paris [ 11/2 ]
conference [ 10/11 ]
legipont [ 10/11 ]
louise bonne d'averanche [ 9/10 ]
saint remy stoofpeer [ 12/1 ]
triomphe de vienne [ 9/10 ]
winterkeizerin [ 9 ]

pruimen halfstam
anna spaeth [ 9/10 ]
queen victoria [ 8/9 ]
11,00 €

11,00 €

r. claude d'oullins [ 8 ]
11,00 €

r.claude verte (doree-crottee) [ 8/9 ] 11,00 €

sainte catherine [ 9/10 ]

19,50 €

pruimen hoogstam
altesse simple [ bakpruim) [ 9 ]
19,50 €

19,50 €
19,50 €

mirabelle de nancy [ 9 ]
r. claude conducta [ 8 ]

big. burlat [ 5/6 ]

11,00 €

11,00 €

11,00 €

19,50 €

r. cllaude d'oullins [ 8 ]
schone van leuven [ 8 ]

kersen halfstam

early rivers [ lindekers ] [ 6 ]
witte kraker [ 6 ]
zwarte kraker [ 6 ]

big. napoleon [ 5/6 ]

19,50 €

kersen hoogstam
hedelfinger (brv.ordingen) [ 5/6 ]

fertile de septembre str. 1j

8,00 €

perzik struik
lieveling str. 1j

Tot eind 2015 lid worden van Natuurpunt Waasland Noord en de Vriendenkring Panneweel doe je door 24 € te storten op rekeningnummer :
BE38 0000 1056 0872 (BIC BPOTBEB1) van Natuurpunt-Waasland Noord met de vermelding “nieuw lid” en je naam.
Werkingsgebied: Stekene - Sint-Gillis-Waas.

Natuurstudie
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Marc De Meireleir, conservator van het reservaat ‘ De Lange Vaag’
gelegen in het hartje van het Stropersbos bezorgde ons deze
foto. De veldkrekel (Gryllus campestris) produceert gewoonlijk 3-4
welluidende tsirpen per seconde.
midden
Sfeerbeeld van de soortenzoekdag in de Daknamse meersen.
foto : Ortwin Hofman
onder
Sfeerbeeld ambachtelijk weekend
foto Karel Bryssinck

Steun de aankopen in de
Kreken van Saleghem
met een gift.
Jouw gift is welkom op BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt,
vermeld project 6080 - Kreken van Saleghem.
Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd.

echte koekoeksbloem

schorpioenvlieg

foto’s: Karel Bryssinck (futen) - Brigitte Van Passel

kleine vos

Jouw
steun
helpt!

fuut

Sint-Jacobsg

at

grote parasolzwam

