
Kern Noord

Natuurpunt  Waasland

Beste natuurvrienden, 

Ieder jaar organiseren we vanuit Natuurpunt Waasland-Noord een lokale algemene 
vergadering.  Daarin overlopen we samen met jullie de resultaten van het afgelopen jaar.  Bij 
een hapje en een drankje luisteren we graag naar jullie feedback op onze toekomstplannen. 
Dit is altijd een aangename samenkomst waarin het bestuur, de vrijwilligers en de leden 
elkaar weer wat beter leren kennen en van natuurgedachten kunnen wisselen.

Door de Corona-maatregelen kan deze vergadering niet doorgaan zoals we gewend zijn. 
Daarom pakken we het in dit uitzonder jaar iets anders aan.  In deze brief lijsten we alvast 
enkele hoofdpunten van afgelopen jaar op. 

In een online bijeenkomst gaan we uitgebreider in op de resultaten.  Deze zal doorgaan 
op 22 april 2021 om 20u. Inschrijven kan via www.panneweel.be.  Voor het hapje en het 
drankje zal je jammer genoeg zelf moeten zorgen.

We kijken er ontzettend naar uit om jullie digitaal te mogen terugzien en samen met 
jullie af te tellen naar onze eerstvolgende “echte” activiteiten.

Blijf ons steunen. Blijf genieten van onze mooie stukjes natuur. 

Vriendelijke groeten,

Gert Laureys 
namens het bestuur van Natuurpunt Waasland-Noord 

Natuurpunt Waasland kern Noord - Krekeldijk 2 - 9170 Sint-Gillis-Waas
info@panneweel.be - www.panneweel.be - https://www.facebook.com/NatuurpuntWaaslandNoord



Beleid

• Regelmatig overleg met 
de gemeentebesturen 
Sint-Gillis-Waas en 
Stekene. 

• We volgen grote dossiers 
nauw op en dienen 
bezwaar in waar nodig.

Financiën

• Financiële impact van 
Corona is beperkt dankzij 
subsidies en beheer- 
overeenkomsten.

• 10.000 € doorgestort naar 
het aankoopfonds.

Communicatie

• Website werd grondig 
vernieuwd.  

• Facebook pagina 
Natuurpunt Waasland-
Noord opgestart. 

• 1 gezamenlijk tijdschrift 
met andere afdelingen en 
kernen van Natuurpunt 
Waasland.

 
Natuur en milieueducatie

• Quasi alle activiteiten 
werden geannuleerd. 

• Uitbreiding 
aanbod scholen: 
speelse, educatieve 
natuurbelevingsdagen.

Natuurbeheer

• Alle vereiste 
beheerwerken zijn 
kunnen doorgaan. 

• Meer dan 30ha natuur 
extra in beheer mogen 
nemen! Dit brengt ons 
totaal op 185ha natuur.

Met het nieuwe natuurgebied de Heimeersen hebben we een aantal 
veelbelovende graslanden verworven en met de Konijnenpijpen 
hebben we vlak naast ons natuurhuis een mooie aansluiting 
gerealiseerd met het krekengebied.

Help onze natuurgebieden met een gift. 

Stort op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 met vermelding  
project 3618 voor de afdelingswerking Natuurpunt Waasland-Noord.
Liever digitaal, scan de QR code.

Natuurstudie

• Bijna 24.000 
waarnemingen, 500 
waarnemers,  > 2500 
waargenomen soorten.

• We werken mee aan 
meetnetten en projecten: 
nieuwe broedvogelatlas, 
watervogeltellingen, 
libellen, nachtvlinders en 
inventarisaties van onze 
natuurgebieden.

Vereniging

• 905 leden → +/- 10% stijging tov 2019
• 100 gepassioneerde vrijwilligers

Natuurhuis Panneweel

• Onderhoudstaken van het Natuurhuis en 
de boomgaard zijn kunnen doorgaan.

• Zeer succesvolle verkoop van fruit, 
confituur en appelsap.
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Bedankt!

Resultaten ondanks Corona


