Natuurpunt Waasland
Kern Noord

natuurstudie

Natuurstudie-activiteiten 2021
→

natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord werking (min 4x per jaar gezamenlijke activiteit)

•
Voorjaarsvergadering met presentaties
			11 februari 2021
•
1 excursies naar een natuurgebied buiten werkingsgebied *
•
1 soorteninventarisatie in een natuurgebied binnen werkingsgebied **		
•
Najaarsvergadering opstellen voorlopige resultaten 2021 - planning 2022
		
26 augustus 2021
→
activiteiten/excursie - inschrijven via website & onder voorbehoud corona-maatregelen
		7 maart 2021		
Spechtenwandeling in het Stropersbos - Jan Dhollander
		28 maart 2021		
Voorjaarsbloeiers Steengelaag - Marc Bogaerts
		18 april 2021 		
Vroegochtendwandeling Groene Putte en omgeving (Stekene) - Edwin Thoen
		2 mei 2021		
Vroegochtendwandeling Kreken van Saleghem (Sint-Gillis-Waas) - Edwin Thoen
		9 mei 2021*		
Uitstap Hof Ter Saksen - François Seghers
		30 mei 2021		
Vroegochtendwandeling Steengelaag (Stekene) - Edwin Thoen
		20 november 2021
Natuurreiziger in kader van natuurstudie - Marc Bogaerts
		nog in te plannen
		augustus 2021

		zomer 2021
najaar 2021		

Vleermuizen ?
Insectenwandeling Steengelaag - Marc Bogaerts
Paddenstoelenwandeling - Dirk Baert, Marc De Meireleir, Hugo De Beuckeleer

→
Inventarisatie insecten in de Gavers (Sint-Gillis-Waas) ** 		
		
4 data • lente-zomer-herfst-winter • op een gunstig moment in overleg met natuurbeheer
		Brigitte Van Passel (natuurstudie@panneweel.be) verstuurt de uitnodiging naar hen die ingeschreven zijn

→

maandelijkse observatiewandeling
(eerste maandagnamiddag van de maand)
		
Guy De Vos (guy.devos@gmail.com) verstuurt de uitnodiging naar hen die ingeschreven zijn
→

maandelijkse dagvlinderwandeling
april-september • tweede maandagnamiddag van de maand, als het weer het toelaat)
		
Luc De Block (lucdeblock@outlook.com) verstuurt de uitnodiging naar hen die ingeschreven zijn
→
cursus nachtvlinders (inschrijven via website)
		twee theorielessen
18- 25 maart
		twee excursies 		
23 april - 7 mei
→
cursus gallen (inschrijven via website)
		één theorieles		
2 september
		één excursie		18 september

1

→

BioBlitz Waasland Noord 2021

In 2021 maken we je wegwijs in de wereld van natuurstudie en brengen we samen de biodiversiteit in onze
gemeenten in kaart. Gaandeweg zal je je eigen tuin, buurt en natuurgebieden met een andere bril bekijken.
Bovendien lever je een belangrijke bijdrage aan de wetenschap. Het enige dat je daarvoor nodig hebt is een gezonde
dosis nieuwsgierigheid; een smartphone is handig, maar via een gewone PC gaat het ook.
Je gaat op eigen houtje op zoek naar soorten in je tuin, straat, buurt,... Wij begeleiden je met:
• Een maandelijkse nieuwsbrief met uitleg, soorteninformatie, tips en tricks
• Een blik achter de schermen hoe deze gegevens gebruikt worden om onze natuur beter te begrijpen
• Enkele leuke uitdagingen en opdrachten
• 2 fysieke bijeenkomsten waarin we ervaringen delen
Inschrijven is gratis en helemaal vrijblijvend!
https://www.panneweel.be/index.php/de-natuur-in/activiteiten/980-bioblitz-sint-gillis-waas-en-stekene

Natuurstudie-inventarisatie, meetnetten, projecten 2021
Vogels
• ABV - Algemene broedvogels Vlaanderen
			
Jan Dhollander		
Stropersbos
			Chris De Buyzer 		
Turfbanken

ES7577 - ES7677
ES8078 - ES8080

• BBV - Bijzondere broedvogels Vlaanderen
			Reigerkolonie - tellen van bezette nesten
			
Uitkijken naar Bruine Kiekendief!

Kreken van Saleghem / SGW

• WVT - Midmaandelijkse Watervogeltellingen (oktober - maart)
			Marc Bogaerts 		
Steengelaag / Stekene
			Ferdinand Denayer
Kreken van Saleghem / SGW
			Chris De Buyzer 		
Grote Geule / Kieldrecht
• Broedvogelinventarisaties
			Jan Vandermeulen
Grote Geule / Kieldrecht
			Chris De Buyzer		Groot Rietveld / Kallo (buiten werkingsgebied)
			Hugo De Beuckeleer
Steengelaag / Stekene
			Edwin Thoen		
Kreken van Saleghem / SGW
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• Broedvogelatlas - https://www.vogelatlas.be
		
Chris De Buyzer
regio coördinator Stekene, SGW, Beveren
						atlashokken
						Jan Dhollander
ES77A
						Edwin Thoen		
ES77B
						Ferdinand Denayer
ES77C
						Koen Maes		 ES88D
					
• Opvolgen huiszwaluwen SGW
			Chris De Buyzer 		
Watertoren / Meerdonk
			Jan Dhollander
’t Kalf
			x			 Stationstraat
• Uilen algemeen
			
Kenny Vereecken ism Uilenwerkgroep Waasland

Planten
		Hugo De Beuckeleer stelt een schema op voor de planteninventarisaties.
			
Steengelaag / Stekene
			
Kreken van Saleghem - D’Eilanden / SGW
		
Jan Vandermeulen bepaalt een datum voor de planteninventarisatie
			
Kieldrechtse Watergang Bloemenakker / SGW
• Orchideeën
		Jan Dhollander en Bram De Block
			Stropersbos - De Gavers / SGW
			
Stropersbos - Zuidelijk begrazingsblok / Stekene

Paddenstoelen

		
Hugo De Beuckeleer - Marc De Meireleir - Dirk Baert
			
Steengelaag / Stekene
			
Kreken van Saleghem - Sint- Jacobsgat / SGW
			
Kreken van Saleghem - Sint- Jacobsmoer / SGW
			Kreken van Saleghem - Panneweel / SGW
			Stropersbos / Stekene - SGW
			
Bossen van Sint-Jansteen / Hulst

Nachtvlinders & Kokerjuffers

		Hugo De Beuckeleer
			
Stropersbos - Stekene / SGW
			
Kreken van Saleghem (diverse gebieden) / SGW

Dagvlinders

		
Luc De Block
			
Speelhof - Groene Putte / Stekene
			
Steengelaag / Stekene
			
Heimeersen / Stekene
			
Kreken van Saleghem / SGW
			
Stropersbos / Stekene - SGW
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Libellen

		
Brigitte Van Passel ism Libellenwerkgroep Waasland
			
Steengelaag / Stekene
			
Kreken van Saleghem / SGW
			
Stropersbos / Stekene - SGW

Diverse soortgroepen en gebieden
		Dirk Baert: 		

nachtvlinders, kevers, paddenstoelen, mossen, ...

		Marc De Meireleir:

paddenstoelen en slijmzwammen, mossen

		Edwin Thoen:		

wilde bijen , slakken

		Marc Bogaerts: 		

water- en oppervlaktewantsen, waterkevers, loopkevers, zweefvliegen,

					sprinkhanen
		Brigitte Van Passel:

sprinkhanen, schorpioenvliegen, gaasvliegen, wantsen & cicaden

		Joris Everaert:		

vleermuizen (Steengelaag - Stropersbos)

ANDERE
→

grote campagnes Natuurpunt

		30-31 januari / Grote Vogelweekend
		27 maart / Nacht van de Steenuil
		

3 tot 25 juli / Grote Vlindertelling 		

		

27-28 augustus / Nacht van de Vleermuis

		

27-28 november / Dag van de Natuur

		

doorlopend / Bos voor iedereen

→
andere campagnes
		Bodemhelden
		https://www.lne.be/bodemhelden
		
30 mei - 6 juni / week van de bij

		
http://www.weekvandebij.be/
		10 - 17 oktober / Week van het bos
		
https://www.natuurenbos.be/week-van-het-bos

Contact
Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord
Natuurhuis Panneweel
Krekeldijk 2, 9170 Sint-Gillis-Waas (Meerdonk)
natuurstudie@panneweel.be
www.panneweel.be / natuurstudie
waarnemingen.be / waaslandnoord.waarnemingen.be
Brigitte Van Passel / +32 3 779 89 31
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Wase koepel voor natuurstudie
info@wakona.be
www.wakona.be
waarnemingen.be / wakona.waarnemingen.be

