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Libellenwerkgroep Waasland

maandag 3 april 2017
natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, 9179 Meerdonk (SGW)
20u00 - 22u00
Bram Bauwens, Hugo De Beuckeleer, Chris De Buyzer, Guy De Vos, Marc Gevers,
Marian Kiefer, Kris Peeters, Tom Vermeulen, Brigitte Van Passel
Marc Bogaerts, (Frank Cornelis)
Brigitte Van Passel

Afspraken
Wie?

Wat?

Tegen wanneer?

allen

individuele waarnemingen invoeren

altijd

Tom, Brigitte, Hugo

inplannen activiteit Stropersbos West - flora projectgebied

afspraak via mail

Brigitte

inplannen bezoek poel Erna (Tom, Bram, Guy & Brigitte)

afspraak via mail

Kris - Bram

adresgegevens - telefoonnummer doorgeven

asap

Tom - Frank

verslag excursie de Linie - de Fondatie - 24/25 juni

tijdschrift vzw Durme

allen

artikels voor lokale tijdschriften

met regelmaat

allen

Wakona bestaat 5 jaar - ideetjes, publicatie libellen, ...

najaar 2017

Agenda
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*
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Libellenwerkgroep Waasland
1.

Verslag vergadering 29 oktober 2016
geen opmerkingen

2.

Agenda 2017
activiteiten Libellenvereniging Vlaanderen (LVV vzw)

		2017 - zondag 7 mei: Excursie in Landschap De Liereman (Oud-Turnhout)
		2017 - zaterdag 20 mei: Het Molsbroek op 6 poten ( Lokeren)
		2017 - zaterdag 10 juni: Excursie op de Wurft en Buitengoor (Postel)
		
2017 - zaterdag 17 juni, voormiddagexcursie in Groen Neerland (Wilrijk)
		
2017 - zondag 18 juni: Namiddagexcursie naar De Zwarte Beek (Lummen)
		2017 - zaterdag 24 juni: Excursie in De Linie en de Fondatie (Eksaarde) - Tom Vermeulen
		2017 - zaterdag 8 juli: Dagexcursie in Pikhakendonk- ‘t Ven (Boortmeerbeek - Rijmenam)
		2017 - zondag 30 juli: Excursie naar het Stropersbos (Stekene) - Brigitte Van Passel
		2017 - zaterdag 12 augustus: Excursie naar het Bos van Aa en Kollintenbos ( Zemst)

activiteiten Libellenwerkgroep Waasland
		Project Stropersbos - 14-daagse beurtrol

West-Oost - mei tem september

West

Oost

01/05 - 14/05

Brigitte

Marc

15/05 - 28/05

Kris - Hilde

Frank

29/05 - 11/06

Tom

Kris - Hilde

12/06 - 25/06

Marian

Brigitte

26/06 - 09/07

Hugo

Chris

10/07 - 23/07

Frank

Tom

24/07 - 06/08

Marc

Hugo

07/08 - 20/08

Chris

Marian

21/08 - 03/09

Brigitte

Chris

04/09 - 17/09

Tom

Kris - Hilde

18/09 - 01/10

Frank

Marc

			deelnemers:
			Frank Cornelis, Hugo De Beuckeleer, Chris De Buyzer, Marc Gevers,
			
Hilde Heyrman, Marian Kiefer, Kris Peeters, Tom Vermeulen, Brigitte Van Passel
			
			
Dit voorstel om ervoor te zorgen dat er minstens één iemand om de 14 dagen het projectgebied
			
inventariseert. Iedereen betrokken bij het project Stropersbos kan inventariseren wanneer het
			
hem/haar het beste past. Ook waarnemingen buiten het projectgebied zijn welkom!
			
Wel graag verwittigen wanneer je niet kan in de voorziene periode, dan zoeken we vervanging.

		Project Stropersbos - kennismaking met gebied Stropersbos Oost
			maandag 1 mei 2017 - 13u30

ingang Sint-Pietersnieuwstraat

		Project Daknamse Meersen
			
Je mag altijd contact opnemen met Tom of Bram om het gebied te verkennen.
			zondag 23 april 2017 is er een wandeling, georganiseerd met Natuurpunt Waasland Noord
			
met gids naar de Daknamse Meersen - www.panneweel.be - Iedereen welkom.
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		Poel Erna
			
Nog afspreken met Erna. Tom, Guy en Bram willen meegaan.
		Durmemeersen/Hamputten - op zoek naar de weidebeekjuffer
			zaterdag 17 juni 2017
			afspraak: 9u30		
Ter hoogte van DelMare vzw, Hamstraat 1, Waasmunster

		De Wilde Landen - op zoek naar de Zuidelijke heidelibel
			zaterdag 22 juli 2017
			juiste gegevens volgen nog

libellenactiviteiten andere
		

Inventarisatie dagvlinders, libellen en waterjuffers (Bazel) - Kruin
15/04 - 20/05 - 17/06 - 15/07 - 19/08 - 16/09

		Libellenwandeling in de Fondatie (Sinaai) - vzw Durme
		25/06					

3.

Projecten
project Stropersbos (Stekene/Sint-Gillis-Waas)

		
		

De projectgebieden zijn niet vrij toegankelijk. De vrijstelling die de Libellenwerkgroep Waasland kreeg is
geldig voor onderstaande deelnemers (ANB vraagt deze gegevens voor de toestemming) :

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Luc Bekaert - Boekweitstraat 21, 4574 RH Zuiddorpe (NL), +31 651 04 33 61		
Marc Bogaerts - Bormte 24, 9190 Stekene, +32 474 84 84 78
Frank Cornelis - Baldwinus van Boclastraat 1, 9190 Stekene, +32 489 00 36 66
Hugo De Beuckeleer - Nieuwe Molenstraat 212/3, 9100 Sint-Niklaas, +32 478 50 96 35
Chris De Buyzer - Leeuwerikenlaan 4, 9120 Melsele, +32 3 775 34 18
Marc Gevers - Dennenlaan 9, 9170 Sint-Gillis-Waas, +32 3 789 00 67, +32 468 18 73 10
Marian Kiefer - Jacob Catsstraat 19, 4532 BX Terneuzen (NL), +31 115 61 52 21 of +31 62934437
Brigitte Van Passel - Bormte 24, 9190 Stekene, +32 475 69 99 97
Tom Vermeulen - Daknam-dorp 6, 9160 Daknam, +32 478 29 29 30

		Vanaf 2017 maken Kris Peeters & Hilde Heyrman ook deel uit van de inventarisatieploeg.
		

Kris Peeters & Hilde Heyrman - Fortbaan 14, 2070 Zwijndrecht, +32 3 252 40 78, +32 485 79 67 71

		
		
		

Indien anderen de gebieden wensen te betreden, dienen zij hiervoor zelf de toestemming te vragen
aan ANB, dit kan nooit onder de naam van Libellenwerkgroep Waasland
De Libellenwerkgroep Waasland respecteert de afspraken met ANB (boswachter).

		
		
		

In 2016 lag de focus vooral op het aantal soorten in het projectgebied Stropersbos West. Dit gaan we
uitbreiden met een projectgebied Stropersbos Oost. (indien mobiel ObsMapp- transectmonitoring)
De rest van Stropersbos West en Stropersbos Oost via individuele waarnemingen.

		
		

Vanaf 2017 gaan we systematischer de planten inventariseren in en rond de poelen in het projectgebied
Stropersbos West. Hierdoor zouden nadien verbanden biotoop/soorten libellen kunnen gelegd worden.

		

Communicatie resultaten inventarisatie via website (cfr 2016).
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project Daknamse Meersen (Daknam)
		Tom woont in de buurt en zal het project, samen met Bram verder sturen en erover communiceren.
		
Zowel aan de werkgroep als via website en artikels in lokale tijdschriften.
		
		

4.

Aan iedereen wordt gevraagd om waarnemingen in te voeren als je daar in de buurt bent.
Poelen zijn vrij toegankelijk.

Meetnetten 2017
De gebieden in het Waasland die in aanmerking komen voor de meetnetten Variabele waterjuffer en
Vroege glazenmaker hebben we via de werkgroep gereserveerd. Zo kunnen we niet alleen onze kennis en
ervaring delen maar kunnen we ook mekaars back-up zijn.
We wachten nog op meer informatie mbt opstart van de meetnetten via Natuurpunt.

variabele waterjuffer

		
		
		

Donkmeer - Tom Vermeulen - Bram Bauwens
Eksaarde De Linie - Tom Vermeulen - Bram Bauwens
Kallo Groot Rietveld - Chris De Buyzer - Kris Peeters
Kreken van Saleghem - Brigitte Van Passel - Chris De Buyzer

		De Variabele waterjuffer komt voor vooral voor in matig tot voedselrijke plassen en vijvers die gekenmerkt
		
worden door een goed ontwikkelde water- en oeverplantenvegetatie, maar ook in voedselrijkere vennen is
		
ze te vinden. Een steekproef van 30 populaties wordt opgevolgd, waarvan er elk jaar 10 geteld worden.
		
In het jaar dat een populatie geteld wordt, worden er minimaal twee transecttellingen uitgevoerd binnen
		
de vliegtijd (mei-juni), bij goed libellenweer, tussen 11u en 16.30u. Een teltransect is gelegen langs de oever
		
en is ongeveer 100 m lang (afhankelijk van de hoeveelheid geschikt habitat). Tijdens een telling wordt
		
het transect traag afgewandeld en worden alle adulten geteld tot een afstand van 2 meter op de oever en
		
3 meter boven het water.
vroege glazenmaker
		
Kallo Groot Rietveld - Chris De Buyzer - Kris Peeters
		
Kreken van Saleghem - Brigitte Van Passel - Chris De Buyzer
		Molsbroek- Tom Vermeulen - Bram Bauwens
		Rupelmondse kreek en Bazelse polder - Frank Cornelis
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De Vroege glazenmaker komt voor aan matig tot voedselrijke plassen en vijvers. Ook is ze te vinden aan
voedselrijke vennen. De oevervegetatie is goed ontwikkeld en bijna steeds komt er riet of lisdodde voor. De
soort kende de laatste 10 jaar een sterke toename en uitbreiding in Vlaanderen. Hierdoor zijn de aantallen op
heel wat nieuwe locaties nog vrij laag. Een steekproef van 30 populaties wordt opgevolgd, waarvan er elk jaar
10 geteld worden. In het jaar dat een populatie geteld wordt, worden er minimaal twee transecttellingen
uitgevoerd binnen de vliegtijd (20 mei-30 juni), bij goed libellenweer, tussen 11u en 16.30u. Een teltransect
is gelegen langs de oever en is ongeveer 100 m lang (tot maximum 500 m afhankelijk van de hoeveelheid
geschikt habitat). Tijdens een telling wordt het transect traag afgewandeld en worden alle adulten geteld tot
een afstand van 2 meter op de oever en 5 meter boven het water.

Libellenwerkgroep Waasland
5.

Zin in natuur.studie?
De aanvraag ‘Zin in Natuur.Studie’ voor de Libellenwerkgroep Waasland werd voor 2016 ingevuld en
doorgestuurd. Annelies Jacobs (natuurpunt studie) heeft de aanvullingen verwerkt en dat brengt het eindtotaal
op 400 euro, een mooi bedrag! Dank aan iedereen die hieraan meewerkt!
De betaling zal op de rekening van Wakona gebeuren, het bedrag blijft op naam van de Libellenwerkgroep
Waasland. Heb je ideeën hoe we het bedrag ‘in functie van libellenstudie’ kunnen gebruiken, laat maar weten.

6.

Communicatie

De werkgroep staat ook op website van vzw Durme, onze activiteiten mogen ook doorgegeven worden.
		http://www.vzwdurme.be/index.php/over-de-vereniging/werkg

		

Het is belangrijk dat ook de resultaten van onze projecten kenbaar gemaakt worden op de website.
Graag deze informatie met regelmaat doorgeven.

Zowel voor het tijdschrift van vzw Durme als voor de lokale verenigingstijdschriften worden artikels
		
gevraagd. Dit hoeven geen wetenschappelijke artikels te zijn, wel verslagen van uitstappen,
		
speciale waarnemingen, ...
		
Steeds Libellenwerkgroep Waasland vermelden, logo is op aanvraag beschikbaar.
		vb. verslag van excursies De Linie - Fondatie op 24-25 juni 2017 voor tijdschrift vzw Durme.
De eerste nieuwsbrief van 2017 wordt in april verstuurd.

7.

Varia

Via de Vlinderstichting had ik zoekkaarten aangevraagd en die werden uitgedeeld.
		http://www.vlindernet.nl/doc/juffers.pdf
		http://www.vlindernet.nl/doc/glazenmakersherkennen_web.pdf
Iedereen van de werkgroep kan bijkomende publieksactiviteiten organiseren. Wel steeds de
		
samenwerking met de Libellenwerkgroep Waasland vermelden. (zin in natuur.studie).
		
Graag mij op de hoogte brengen van deze initiatieven, indien nodig kunnen we voor ondersteuning
		zorgen.
De noodzaak van wateronderzoek en de middelen hiervoor nodig werden besproken.
		
Ik stel voor om dit in een ruimere context te zien en als onderwerp op de agenda van natuurstudie
		te zetten.
		
We starten wel met inventarisatie van water- en oeverplanten in het Stropersbos. Wil je hieraan
		
deelnemen, laat maar weten.

		

Hier is het nog eventjes wachten voor het libellenseizoen echt van start gaat. Marian was al een kijkje
gaan nemen in het warme Tenerife. Je kan haar waarnemingen hier bekijken.

https://observation.org/user/view/22483?q=&akt=0&g=5&from=2017-03-29&to=2017-04-05&prov=0&z=0&sp=0&gb=240090&
cdna=0&f=0&m=K&zeker=O&month=0&rows=20&only_hidden=0&zoektext=0&tag=0&plum=0&from=2017-01_01&to=201704-05&q=&zoektext=0&g=5&akt=0&plum=0&f=0&z=0&month=0&prov=0&m=K&zeker=O&rows=20
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