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Natuurpunt Waasland-Noord 
Wie? Wat? Waar? 
 

Met dit introductiepakket willen we u laten kennismaken met Natuurpunt 
Waasland-Noord. Natuurpunt Waasland-Noord is een afdeling van Natuurpunt 

vzw. Natuurpunt vzw. telt meer dan 92.000 leden en beheert zo’n 21.000 ha natuurgebied. Het is 
hiermee de grootste natuurbeschermingsorganisatie in België. 

Ons werkingsgebied omvat de gemeenten Stekene en Sint-Gillis-Waas. Samen met Natuurpunt 
Waasland Linkeroever beheren we ook de Grote Geule te Kieldrecht. Deze maakt deel uit van het 
Wase Krekengebied en vormt één samenhangend geheel met de Kreken van Saleghem in Sint-Gillis-
Waas. 

Onze afdeling telt meer dan 870 leden en beheert ca. 112 ha natuurgebied. 

De volgende aspecten komen hierbij aan bod: 

 Wat doet Natuurpunt Waasland-Noord. Hoe kunt u meewerken 
 Wie is wie bij Natuurpunt Waasland Noord 
 Verzekering voor vrijwilligers 
 Contactpersonen 

 

Wat doet Natuurpunt Waasland Noord. Hoe kunt u meewerken 
 
Natuurpunt is actief op verschillende domeinen, zo ook onze afdeling. We geven hier een bondig 
overzicht van onze verschillende werkingsvelden en de taken waarvoor we vrijwilligers kunnen 
inschakelen. 

 Natuurbeheer 
 Natuurstudie 
 Natuureducatie 
 Natuurhuis Panneweel 
 Beleid 
 Afdelingswerking 

 
Ben je geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij Natuurpunt Waasland Noord dan kan je steeds contact 
opnemen met één van onze bestuursleden. Voor elk domein is er een specifiek aanspreekpunt. Deze 
vermelden we helemaal achteraan. 

Wij bieden een heel gamma aan vrijwilligerswerk aan. Sommige taken gebeuren individueel en 
kunnen thuis uitgevoerd worden. Andere taken gebeuren in groep, dit zowel in de week als tijdens het 
weekend.  

 

Natuurbeheer 
Wij beheren zo’n 112 ha natuurgebied in de hierboven vermelde gemeenten. Ongeveer de helft 
hiervan is eigendom van Natuurpunt. Op het bijgevoegd kaartje is de ligging van onze natuurgebieden 
aangeduid. 

Voor het beheer van deze natuurgebieden doen we beroep op vrijwilligers. Bijna elke 
zaterdagnamiddag wordt er gewerkt in één van onze natuurgebieden. En wie van hen tijdens de week 
vrij is kan ook op donderdagnamiddag aan de slag.  

Dit beheer bestaat uit knotten van wilgen en kappen van boomopslag, maaien van grasland en 
rietpartijen, opruimen van maaisel, onderhoud van wandelpaden, aanplanten van bomen en struiken, 
onderhoud hoogstamboomgaard, plaatsen en onderhouden van draadomheiningen voor grazende 
dieren, … 

Onze vrijwilligersploeg beschikt over heel wat gereedschap en machines. Als het kan staan ze zelf in 
voor het onderhoud en de herstellingen. 
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Onze voornaamste natuurgebieden zijn: 
 
Grote Geule Kieldrecht: kreekplas, rietkragen en moeras 

- 25 ha 
- Conservator: Bram Vereecken 

Kreken van Saleghem – Panneweel: kreekplassen, wielen, hooilanden, bos 
- 41 ha 
- Conservator: Jan Vandermeulen / Jan Dhollander 
- Infofolder ter beschikking 

De Kieldrechtse Watergang: rietmoeras, populierenbos, grasland 
- 2 ha 
- Conservator: Jan Vandermeulen 

De Lange Vaag: onkruidakker, bos 
- 3,5 ha 
- Conservator: Marc De Meireleir / Jan Dhollander 

De Gavers: natte hooilanden 
- 2,5 ha 
- Conservator: Jan Dhollander 

Het Steengelaag: oude kleiput, vijvers, grasland, moerasbos 
- 31 ha 
- Conservator: Marc Bogaerts / Hugo De Beuckeleer 
- Infofolder ter beschikking 

Het Speelhof: nat grasland en rietmoeras 
- 2,5 ha 
- Conservator: Franki Saman 

 
 

Taken voor vrijwilligers 
- Meehelpen bij de natuurbeheerswerken op zaterdag- of donderdagnamiddag. 
- Onderhoud van het werkmateriaal. 
- Meehelpen bij het onderhoud van de hoogstamboomgaard bij het Natuurhuis Panneweel. 

 
 
Natuurstudie 
 
Deze groep staat in voor de inventarisatie van onze natuur, zowel binnen als buiten onze 
natuurgebieden. Je hoeft hiervoor geen specialist te zijn, al wie interesse heeft voor de natuur is 
welkom. 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. 

Buiten de reservaten determineren en inventariseren ze vogels, insecten, paddenstoelen, planten… 
en leveren zo een bijdrage tot de algemene natuurkennis van onze streek.  Bovendien komen ze 
regelmatig samen om de kennis te delen. Beginnende natuurliefhebbers raken zo geboeid door al wat 
leeft in de natuur.  

Momenteel komen de volgende onderwerpen aan bod, tussen haakjes vermelden we telkens diegene 
die voor de opvolging zorgt: 

Planten (Jan Van Der Meulen – Hugo De Beuckeleer – Jan Dhollander) 
- Inventarisatie van onze graslandreservaten in mei en juni met het oog op de evaluatie van het 

gevoerde maai- of graasbeheer. 
- Determinatie van planten in rijke biotopen zoals dijkhellingen. 

Paddenstoelen (Hugo De Beuckeleer – Marc De Meireleir) 
- Met speciale aandacht voor het Stropersbos met zijn grote verscheidenheid aan 

paddenstoelen. 
Vogels (Chris De Buyzer) 

- Broedvogelinventarisaties  in het voorjaar in een van onze reservaten. Medewerking aan 
allerlei projecten zoals de Vlaamse broedvogelatlas en de Bijzondere broedvogels. 

- Laagdrempelige projecten zoals inventarisatie van akkervogels waar iedere beginnende 
vogelliefhebber aan kan meewerken.  
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- Maandelijkse watervogeltellingen tijdens de winter langs kreken en plassen in onze 
reservaten. 

- Tellen van bewoonde huiszwaluwnesten in Sint-Gillis-Waas. 
 
Libellen (Brigitte Van Passel) 

- Heel wat van onze gebieden zijn waterrijk en dus ideale biotopen voor waterjuffers en libellen. 
Het zijn ook indicatoren voor waterkwaliteit en dus interessant om op te volgen. 

 
Dag- en nachtvlinders (Hugo De Beuckeleer - Dirk Baert) 

- Voor dagvlinders hebben we heel wat waarnemingen verzameld in het kader van het 
opmaken van een nieuwe vlinderatlas.  

- Ondersteuning van  de jaarlijkse ‘Vlinder mee’ actie van Natuurpunt in augustus. 
- Intensief onderzoek naar nachtvlinders met aangepaste apparatuur (Skinnerval). 

 
Zweefvliegen (Marc Bogaerts) 

- Vooral in het Steengelaag en rond de Kreken van Saleghem worden zweefvliegen 
geïnventariseerd. Zij zijn vaak sterk gebonden aan een bepaald biotoop waardoor ze goede 
indicatoren zijn voor de natuurwaarde van onze streek. 

 
In de natuur zijn er nog heel wat andere interessante groepen die het bestuderen waard zijn, 
amfibieën, sprinkhanen, kevers, wantsen, … Er is dus nog heel veel ruimte binnen onze werkgroep 
Natuurstudie om u te engageren. 
 
Taken voor vrijwilligers 
- Deelnemen aan activiteiten van de Werkgroep Natuurstudie.  
 
Natuureducatie 
 
Natuurpunt richt zich via allerlei activiteiten tot een breed publiek met de bedoeling om belangstelling 
en waardering te wekken voor de natuur. 

Begeleide wandelingen: aangekondigd in ons tijdschrift en op de website. 
- Excursies in de eigen streek of verderaf. (vb. naar Zeeland voor overwinterende watervogels). 
- Natuurdriedaagse tijdens de zomermaanden (vb. naar de Drents Friese Wold in 2010). 
- Tijdens deze activiteiten zijn er steeds voldoende mensen aanwezig die hun kennis delen over 

wat we zien tijdens de wandeling. 

Cursussen 
- Niet jaarlijks. Over uiteenlopende onderwerpen (plantendeterminatie, algemene natuurkennis, 

natuurbeheer). Deze worden gegeven door professionele medewerkers van Natuurpunt. 

Openschuurdagen 
- Van mei tot augustus houden medewerkers van het Natuurhuis Panneweel een 

openschuurdag op de eerste zondag van de maand. Deze openschuurdagen staan telkens in 
het teken van één thema (waterdiertjes, vlinders, boomgaard, …). Hierbij richten we ons in 
belangrijke mate naar ‘jonge’ deelnemers. Tijdens deze openschuurdagen voorzien we 
telkens ook een korte wandeling met een natuurgids. 

Activiteiten op aanvraag 
Verenigingen, scholen, families en andere groepen kunnen wandelingen aanvragen in onze 
reservaten. Wij zorgen voor een degelijke begeleiding en eventuele opvang in ons natuurhuis 
Panneweel. 

 
 

Taken voor vrijwilligers 
- Meewerken bij de organisatie van cursussen; opvang van deelnemers, klaarzetten zaal, drankje 

serveren. 
- Uw kennis over de natuur delen tijdens een openschuurdag of op andere activiteiten van onze 

afdeling. 
- Als natuurgids groepen wandelaars begeleiden in één van onze natuurgebieden. 
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Natuurhuis Panneweel 
Wij beschikken over een eigen natuurhuis, een vroeger boerenerf met schuur, gelegen aan de 
Krekeldijk te Meerdonk. ABLLO vzw en VELT werken mee aan de uitbouw hiervan. 

Veel wandelingen en excursies starten en eindigen aan ons natuurhuis. Op aanvraag kunnen groepen 
in onze schuur of in de boomgaard nagenieten van een frisdrank of koffie. 

In het Natuurhuis Panneweel gaan ook grotere publieksactiviteiten door die we zelf organiseren of als 
deelnemende vereniging van regionale of Vlaamse activiteiten zoals het Ambachtelijk Weekend, Dag 
van de Aarde, Dag van de Natuur.  

Om de werking van het Natuurhuis Panneweel te coördineren bestaat er een aparte werkgroep die op 
regelmatige tijdstippen vergadert. Dit is noodzakelijk omdat bij de werking ook andere verenigingen 
betrokken zijn, en er ook andere, niet direct natuurgebonden, activiteiten worden georganiseerd. 

De hele werking van het natuurhuis steunt op vrijwilligers. 
 
 
Taken voor vrijwilligers 
- Karweien in de keuken en cafetaria. 
- Opvang van groepen wandelaars (klaarzetten van tafels en stoelen, opruimen schuur, …) 
- Onderhoud van het Natuurhuis (vergaderzaal, keuken, sanitair, schuur, …) 
 

Beleid 
Met Natuurpunt volgen we ook het natuur- en milieubeleid van de (vooral gemeentelijke) overheid op. 
We doen dit door gerichte acties en door onze stem te laten horen in de gemeentelijke adviesraden. In 
volgende raden heeft Natuurpunt Waasland Noord een of meerdere vertegenwoordigers: 

 Milieuraad 
 Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelije Ordening 
 Cultuurraad (Stekene) 
 Toeristische Raad 

 

Afdelingswerking 
Om een afdeling draaiende te houden zijn er heel wat administratieve en andere taken te vervullen; 

- Ledenwerving en Ledenadministratie 
- Beheer van onze website 
- Onderhouden van perscontacten 
- Fondsenwerving 
- Ledentijdschrift 

 

Taken voor vrijwilligers 
- Meehelpen bij het opzetten en bemannen van infostands 
- Bussen van folders  
- Verspreiden van affiches 
- Webmaster en e-magazines 
- Verzendklaar maken en verzenden van ons tijdschrift. 
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Wie is wie bij Natuurpunt Waasland Noord 
 

We kennen 4 officiële bestuursfuncties. De overige zijn gewone bestuursleden, met vaak wel een 
specifieke verantwoordelijkheid. 

Voorzitter  Marc Bogaerts      
Ondervoorzitter  Jan Dhollander 
Penningmeester Marcel Van Puymbroeck 
Secretaris  Chris De Buyzer 
Bestuursleden  Bert Raets 
   Geert Verwilligen 
   Ferdinand Denayer 
   Hugo De Beuckeleer 

Brigitte Van Passel 
   Jan Vandermeulen 
   Sylvain Lockefeer 
   Walter Stevens 
   Nicolas Van Rossem 
   Veerle Stuer 

Bram Vereecken 
Kenny Vereecken 

 
 
 
 

Verzekering voor vrijwilligers 
 

Natuurpunt heeft een uitgebreide verzekering aangegaan voor haar vrijwilligers. Deze zijn verzekerd 
bij alle activiteiten van en voor de vereniging voor burgerlijke aansprakelijkheid en voor lichamelijke 
ongevallen. Ook wanneer ze op weg zijn naar en van de activiteit. 
Bij een ongeval dient dit zo snel mogelijk aangegeven te worden aan het secretariaat van Natuurpunt 
vzw. in Mechelen. Binnen onze afdeling kan je hiervoor steeds contact op nemen met Marc Bogaerts 
of Jan Dhollander. 

Enkele voorbeelden van schade die verzekerd is: 

 tijdens het snoeien van bomen valt een tak/boom op het dak van de buur 
 tijdens beheerwerken bezeert een vrijwilliger zich 
 Een wandelaar struikelt over een boomstronk en breekt zijn been 

 

Bij alle werk en vooral bij het natuurbeheer trachten we zo veilig mogelijk te werken. Dit is in ieders  
belang. Waar veiligheidskledij vereist is stellen we die zoveel als mogelijk ter beschikking 
(veiligheidsbroek, veiligheidsbril, gehoorbescherming). Voor maatgebonden kledij zoals schoenen 
zorgt iedere vrijwilliger zelf. 
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Contactpersonen 
 
 
Heb je specifieke vragen over Natuurpunt of onze afdeling, of wil je je engageren als vrijwilliger neem 
dan contact op met één van onderstaande bestuursleden.  
 
 
Algemeen: Marc Bogaerts, Tel 03 779 89 31 of voorzitter@panneweel.be 

Natuurbeheer:  Jan Dhollander, Tel 03 770 64 26 of ondervoorzitter@panneweel.be 

Natuurstudie:  Chris De Buyzer, Tel 03 775 34 18 of Chris.debuyzer@skynet.be 
 Hugo De Beuckeleer, Tel 03 766 41 67 of Hugo.de.beuckeleer@telenet.be 

Natuureducatie: Marc Bogaerts, Tel 03 779 89 31 of voorzitter@panneweel.be 

Aanvragen begeleide wandeling: Etienne Van Den Hende, Tel. 03 775 27 70 of 
etiennevandenhende@skynet.be 

Natuurhuis Panneweel: Jan Dhollander, Tel 03 770 64 26 of ondervoorzitter@panneweel.be 

Beleid:  Marc Bogaerts, Tel 03 779 89 31 of voorzitter@panneweel.be 
 Jan Dhollander, Tel 03 770 64 26 of ondervoorzitter@panneweel.be 

Afdelingswerking:  Bert Raets, Tel. 03 777 04 02 of Bert@panneweel.be 
 

 


