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AGENDA 

•	 Natuurstudiewerkgroep	in	2018	
Brigitte Van Passel

•	 Broedvogels	
Chris De Buyzer

•	 Watervogels	
Ferdinand Denayer

•	 Steenuilen	-	project	2020	
Guy De Vos 

•	 Kerkuil	in	Natuurhuis	Panneweel	
Kenny Vereecken

•	  
PAUZE 

•	 Ascomyceten	
Marc De Meireleir - Dirk Baert

•	 Nachtvlinders	
Hugo De Beuckeleer

•	 Wantsen	
Brigitte Van Passel
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•	 	 actieve	werkgroep	die	verschillende	soortengroepen	inventariseert	in	het		
	 	 werkingsgebied	Stekene,	Sint-Gillis-Waas	en	Kieldrecht	(Grote	Geule)

		 	 	 vogels		 	 	 →	ABV,	BBV,	WVT,	andere	broedvogels,	huiszwaluwen	
	 	 	 	 		 	 	 →	uilen,	project	steenuil	2020
	 	 	 planten			 	 →	zaadplanten	&	varens,	opvolging	orchideeën
	 	 	 mossen	&	lichenen
	 	 	 paddenstoelen	incl	ascomyceten,	myxomyceten
	 	 	 ongewervelden	 →	nachtvlinders,	dagvlinders,	libellen,	zweefvliegen,		
	 	 	 	 	 	 	 					kokerjuffers,	loopkevers,	water-	en	oppervlaktewantsen	
	 	 	 	 	 	 	 					waterkevers,	sprinkhanen,	wantsen	&	cicaden,	andere

•	 	 	 communiceren	hierover	d.m.v.	artikels	in	tijdschrift,	website,	mailings
•	 	 organiseren	activiteiten	voor	groot	publiek	en/of	specialisten	
•	 	 ondersteunen	thema’s	voor	openschuurdagen
•	 	 jaarlijks	minstens	2	vergaderingen;	
	 	 voorjaarsvergadering	-	voorstelling	van	resultaten	vorig	werkjaar
	 	 najaarsvergadering	-	o.a.	de	planning	voor	het	volgende	jaar
•	 	 	 werken	samen	met	Wakona	en	andere	natuurstudiewerkgroepen

Natuurstudiewerkgroep
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Heb jij ook
 zin in Natuurstudie?!

Je hoeft hiervoor 
geen specialist te zijn, 
al wie interesse heeft 

voor de natuur is 
WELKOM!

natuurstudie@panneweel.be • www.panneweel.be/natuurstudie

inventarisatie • monitoring  
waaslandnoord.waarnemingen.be

• kreekplassen • rietmoeras • rietkragen
 • wielen • hooilanden • onkruidakker 

• oude kleiput • grasland 
• moerasbos • vijvers • bos

• Broedvogelinventarisaties 
• Watervogeltellingen • Uilen 

• Huiszwaluwen • Zaadplanten & Varens 
• Mossen & Lichenen • Paddenstoelen incl. 

Ascomyceten • Myxomyceten • Dagvlinders 
 • Nachtvlinders • Kokerjuffers • Libellen • Zweefvliegen
• Loopkevers • Water- en oppervlaktewantsen • Waterkevers • Sprinkhanen
 • Landwantsen & Cicaden • • •

Stekene - Sint-Gillis-Waas - Kieldrecht

1
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Natuurstudie-activiteiten 2019 

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

 •   Voorjaarsvergadering met voorstelling resultaten 2018
   28 februari 2019

	 •			 1 excursies naar een natuurgebied buiten werkingsgebied
 • 1 soorteninventarisatie in een natuurgebied binnen werkingsgebied 
   
 •   Najaarsvergadering opstellen planning 2020
       26 september 2019

→ activiteiten/excursie
  27 januari 2019  Mossenwandeling Stropersbos - Dirk Baert,Marc De Meireleir

  10 februari 2019 Vogelwandeling De Putting (NL) - Guy De Vos

  30 juni 2019  Libellenwandeling Stropersbos - Brigitte	Van	Passel
  28 juli 2019  Insectenwandeling Steengelaag - Marc Bogaerts     
  6 oktober 2019  Paddenstoelenwandeling - Dirk Baert, Marc De Meireleir, Hugo De Beuckeleer

  20 oktober 2019 Paddenstoelenwandeling - Dirk Baert, Marc De Meireleir, Hugo De Beuckeleer

  3 november 2019 Paddenstoelenwandeling - Dirk Baert, Marc De Meireleir, Hugo De Beuckeleer

  15 december 2019 Huis van de Evolutie (SGW) - Marc De Meireleir

→ 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	woensdagnamiddag	van	de	maand,	als	het	weer	het	toelaat) 
  Luc	De	Block		(lucdeblock@outlook.com)  verstuurt de uitnodiging naar hen die ingeschreven zijn

→ activiteiten andere natuurstudiewerkgroepen
  18-19 mei 2019     1000-soortenzoekdag Kalkense Meersen - Natuurpunt	Scheldeland  
  23 juni 2019     Libellen rond de oude Durme - Insectenwerkgroep	De	Voelspriet	-	Libellenwerkgroep	Waasland

  19 oktober 2019   Korstmossen Haasop Beveren - Werkgroep	Bryologie	en	Lichenologie 

→ Wakona soortenzoekdag 
  17 augustus 2019 De Fondatie (Sinaai) - vzw	Durme	i.s.m.	Wakona

→ thema’s openschuurdagen i.s.m. NME
  5 mei 2019  kriebelbeestjes en bodemhelden  
  2 juni 2019  uilen - Kenny	Vereecken
  7 juli 2019  waterleven - Marc Bogaerts - Hugo De Beuckeleer

  4 augustus 2019 dagvlinders, sprinkhanen en libellen 

Op aanvraag organiseren we voor kleine groepen:  Intro waarnemingen.be - Waterleven - Herkennen dagvlinders 
Waasland-Noord.   Contact: natuurstudie@panneweel.be

via	
website	te	
downloaden

← 
voorstelling
			werkgroep

     → 
     planning	

2019



Financieel

Met	het	project	“zin in natuurstudie”	ondersteunt	Natuurpunt	Studie	de	
inspanningen	van	de	natuurstudiewerkgroepen.

Met	 meer	 dan	 400	 uren	 individuele/gezamenlijke	 natuurstudie	 (slechts een fractie 
van de werkelijke uren, niet iedereen voert de gegevens (volledig) in)		en	de	inspanningen	
rond	 communicatie,	 activiteiten	 en	 vereniging,	 behaalden	 we	 het	 maximum	 van	
het	aantal	punten	en	dat	 levert	een	bedrag	van	250 euro	op	onze	projectrekening		
LOK-2436	bij	Natuurpunt	Studie.	Een	bedrag	dat	we	vrij	kunnen	besteden.		
Zo	 kochten	 we	 in	 2018,	 6	 nieuwe	 nestkasten	 voor	 de	 boomgaard	
Natuurhuis	Panneweel.

Datum Bedrag

01/01/2018 101,17

31/03/2018 250,00

06/08/2018 -25,00

03/10/2018 -110,16

01/08/2018 -9,50

Totaal: 206,51

S-I18-0407 Werkingskosten aankoop 6 nestkasten boomgaard Natuurhuis 
Panneweel

S-I18-0270 Secretariaatskosten Soortenzoekdag-muizeninventarisatie - 
aankoop eten

S-I18-0271 Huur van gebouwen en lokalen Huur zaal - soortenzoekdag

S-EXP18-0002 Over te dragen opbrengsten 
werkgroepen

Beginsaldo 2018

S-DIV18-0023 Over te dragen opbrengsten 
werkgroepen

Zin in Natuur.Studie 2017

Document Omschr. rekening Ref./Omschrijving
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Markante aktiviteiten

•	 	 herkennen	dagvlinders	Waasland	-Noord

	 	 bij voldoende interesse, opnieuw in 2019
  herwerkte versie - man/vrouw &
  met open en gesloten vleugels
  

•	 	 april	-	september	2018	
	 	 maandelijkse	dagvlinderwandelingen
  Luc De Block verstuurt uitnodigingen
	 	

•	 	 maandelijkse	observatiewandelingen
	 	 Guy De Vos verstuurt uitnodigingen

  inschrijven hier ter plaatse of via natuurstudie@panneweel.be	
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oranje luzernevlinder - Colias crocea

eikenpage - Favonius quercus

kleine parelmoervlinder - Issoria lathonia

atalanta - Vanessa atalanta

landkaartje - Araschnia levana

klein geaderd witje - Pieris napi

oranjetipje - Anthocharis cardamines

dagpauwoog - Aglais io

distelvlinder - Vanessa cardui

groot koolwitje - Pieris brassicae

zwartsprietdikkopje - Thymelicus lineola

klein koolwitje - Pieris rapae

kleine vos - Aglais urticae

citroenvlinder - Gonepteryx rhamni

koninginnenpage - Papilio machaon

bont zandoogje - Pararge aegeria

boomblauwtje - Celastrina argiolus

koevinkje - Aphantopus hyperantus

gehakkelde aurelia - Polygonia c ‐album oranje zandoogje - Pyronia tithonus

hooibeestje - Coenonympha pamphilus

icarusblauwtje - Polyommatus icarus

groot dikkopje - Ochlodes sylvanus

argusvlinder - Lasiommata megera

bruin zandoogje - Maniola jurtina

bruin blauwtje - Aricia agestis

kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas
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251 tellers 21.439 waarnemingen 2410 soorten

meest geteld 
vogels
6439

meeste soorten 
nachtvlinders

505

In	vergelijking	met	2017	zijn	er	3729 meer waarnemingen	ingebracht	en	621 meer 
soorten.	Het	aantal	tellers	bleef	gelijk	(250-251).	10 jaar waarnemingen.be	heeft	hier	een	
grote	rol	gespeeld.



Kreken	van	Saleghem	:
maandelijkse	observatiewandelingen

Steengelaag	:
Wakona	soortenzoekdag

Speelhof	:
planteninventarisatie

insecteninventarisatie

Nachtvlinderwerkgroep	Waasland

en	heel	veel	individuele	
inspanningen	!

Kreken	van	Saleghem
Steengelaag
Speelhof
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algen, wieren en ééncelligen 1 2

mossen - korstmossen 26 50 47 78 31 4

paddenstoelen 156 76 207 78 18 8

planten 387 289 182 227 32 81

vogels 150 107 84 47 53 42

vissen 2 1 6

reptielen en amfibieën 5 2 4 2 3

zoogdieren 16 12 14 12 2 4

overige ongewervelden 

weekdieren 7 5 4 5 3

geleedpotigen (overig) 9 21 10 19 2 15

insecten (overig) 24 24 3 17 1 12

dagvlinders 26 21 23 18 21 16

nachtvlinders en micro’s 326 241 246 151 194

libellen 27 24 20 17 7 13

sprinkhanen en krekels 6 11 3 8 2 9

bijen, wespen en mieren 21 20 24 10 8

vliegen en muggen 87 38 92 22 18

kevers 79 52 132 27 49

wantsen en cicaden 23 72 39 91 8

alles tem 31-12-2017 /  2018 1375 1067 1136 835 169 489

wedstrijd 10 jaar waarnemingen.be nieuwe soorten 347 369 411

Waar we fier op zijn
10 jaar waarnemingen.be
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Wilde plannen 2019 Kern Noord
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 Theorie 
 telkens op donderdagavond 19u30-22u30
 Gemeentelijk ontmoetingscentrum d’Oude School,  
 Molenstraat 4, 9190 Kemzeke (Stekene)
 •  14 maart 2019 - Lang leve de insecten
 •  28 maart 2019 - Overzicht van de verschillende groepen
 •  4 april 2019 - (Onder)zoeken en op naam brengen

 Excursie 
 zaterdagnamiddag 14u00-17u00
 •  30 maart 2019 - Kreken van Saleghem (Sint-Gillis-Waas)

 Lesgever: Joeri Cortens - natuurpunt CVN

 Inschrijven
 Doe je door het digitaal formulier op de website www.panneweel.be in te 
 vullen. Daarna stort je 35 euro (leden of 40 euro (niet-leden) op rekening 
 BE38 0000 1056 0872 van Natuurpunt Waasland-Noord met vermelding 
	 ‘cursus	insecten’.	Je	inschrijving	is	pas	definitief	wanneer	we	je	betaling 
 ontvangen hebben.

 Info & contact:
 Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord, natuurstudie@panneweel.be 
 Brigitte Van Passel, +32 3 779 89 31
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Basiscursus INSECTEN

Insecten zijn de olie die onze natuur gesmeerd doet lopen. Ieder plekje op aarde hebben 
ze weten te veroveren en dat heeft geleid tot een onmetelijke diversiteit van kleuren, 
vormen en levensstrategieën. Toch blijven ze voor velen nobele onbekenden. De hoogste 
tijd om daar verandering in te brengen.

In 3 lessen en een excursie maak je kennis met 
de wondere wereld van het insectenrijk.

 Theorie 
 telkens op donderdagavond 19u30-22u30
 Bibzaal - Bibliotheek Sint-Gillis-Waas,  
 Kerkstraat 67, 9170 Sint-Gillis-Waas
 •  20 juni 2019 
 •  27 juni 2019
 
 Excursie 
 zaterdagnamiddag 14u00-17u00
 •  29 juni 2019 - Blokkersdijk (Antwerpen LO)

 Lesgever: Joeri Cortens - natuurpunt CVN
 

 Inschrijven
 Doe je door dit digitaal formulier • klik hier • in te vullen. Daarna stort je  
 35 euro (leden of 40 euro (niet-leden) op rekening BE38 0000 1056 0872  
 van Natuurpunt Waasland-Noord met vermelding ‘cursus sprinkhanen’.  
 Je inschrijving is pas definitief wanneer we je betaling ontvangen hebben.
 Zoekkaart ‘Sprinkhanen en krekels’ (EIS-Naturalis) is in de prijs inbegrepen.

 Info & contact:
 Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord, natuurstudie@panneweel.be 
 Brigitte Van Passel, +32 3 779 89 31
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Cursus SPRINKHANEN

In het rijtje van de meest opvallende insecten, staan de sprinkhanen toch wel ergens 
bovenaan. Ze zijn niet alleen vrij groot van formaat en fleurig gekleurd, de meesten 
kunnen ook een aardig deuntje zingen. Bovendien is de soortenrijkdom overzichtelijk 
en hebben ze welluidende Nederlandse namen die de essentie van het diertje sprekend 
vatten. Blauwvleugel, Knopsprietje, Zoemertje en Ratelaar zijn alvast niet mis te verstaan. 
Sprinkhanen zijn een belangrijke schakel in de voedselketen en vertellen ook heel veel 
over de leefgebieden waar ze wel of juist niet worden aangetroffen. Een basiskennis 
sprinkhanen is dan ook een must voor elke natuurliefhebber.



Maak van je tuin 
een natuurgebied Kern Noord

Natuurpunt Waasland
natuurstudie

Lees	er	alles	over	in	het		
artikel	van	Natuur.blad winter 2018	
of	op	de	website
www.natuurpunt.be/pagina/egelstraat

Vraag	je	gratis	gidsje	aan	voor	m
eer	natuur in je tuin.



Iedereen welkom!
© Het Nieuwsblad / www.nieuwsblad.be.

“Vogels kijken is ineens trendy

geworden”
21/01/2019 om 03:25doorMireille Maes

Vul je emailadres in

voornaam.naam@nieuwsblad.be

WIST JE DAT JE METEEN GRATIS VERDER KAN?

 Dit exclusieve artikel lezen? Doe het gratis >

HASSELT  HASSELT Vogels kijken en natuurgidsen is niet langer een bijna exclusieve

mannenzaak. Zoveel blijkt uit cijfers van Natuurpunt. Ongeveer de helft van de cursisten

die nu de opleiding natuurgids volgen is vrouw. Tien jaar geleden was dat hoogstens één

op vijf. En de trend zet zich ook in de andere cursussen voort. Zo heeft lesgever Koen

Leysen voor het eerst in 21 jaar meer vrouwen dan mannen in zijn cursus roofvogels.

“Vogels kijken is ineens trendy geworden. Veel meer mensen willen weten wat er in de

natuur vlakbij te zien is”, begint hij.

“Vogels kijken is ineens trendy geworden”

HASSELT Vogels kijken en natuurgidsen is niet langer een bijna exclusieve mannenzaak. Zoveel blijkt uit

cijfers van Natuurpunt. Ongeveer de helft van de cursisten die nu de opleiding natuurgids volgen is vrouw.

Tien jaar geleden was dat hoogstens één op vijf. En de trend zet zich ook in de andere cursussen voort. Zo

heeft lesgever Koen Leysen voor het eerst in 21 jaar meer vrouwen dan mannen in zijn cursus roofvogels.

“Vogels kijken is ineens ...

“Voor het eerst willen meer 
dames dan heren vogels spotten”
gazet van antwerpen 20190121

NATUURPUNT
Vereniging	merkt	opvallend	veel	vrouwelijke	interesse	voor	cursussen
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CONTACT

Natuurstudiewerkgroep	Waasland-Noord
Natuurhuis	Panneweel
Krekeldijk	2,	9170	Sint-Gillis-Waas	(Meerdonk)

natuurstudie@panneweel.be
www.panneweel.be	/	natuurstudie
regioscherm	waarnemingen.be	/	waaslandnoord.waarnemingen.be
Brigitte	Van	Passel	/	+32	3	779	89	31

Wase	koepel	voor	natuurstudie	
info@wakona.be	
www.wakona.be
regioscherm	waarnemingen.be	/	wakona.waarnemingen.be

Natuurstudiewerkgroep


