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De voorbereiding maakt integraal deel uit van het verslag
Agenda
		 1. Een nieuw libellenseizoen
		 2. Libellenwerkgroep Waasland, eventjes inzoomen
			•
zin in natuurstudie
			•
PPS-PBHS Oost-Vlaanderen
			
•
meetnetten variabele waterjuffer - vroege glazenmaker
			
•
natuurstudie post-corona, hoe de draad terug oppikken
		 3. Nieuwe en bestaande projecten
			•
project Hof ter Saksen
			•
project Stropersbos 2022
		 4. Planning 2022
		 5. Varia

1.

Een nieuw libellenseizoen

		
		

De eerste waarneming dit jaar van bruine winterjuffer-Sympecma fusca, de enige
overwinterende libel, dateert van 2 januari in Moerbeke. In tegenstelling tot enkele
jaren geleden wordt er nu ook gericht naar gezocht.

		
		

Bij de libellenwaarnemers keren steeds dezelfde namen terug. Ondanks verschillende
pogingen hen te contacteren met de vraag deel te nemen aan de libellenwerkgroep
Waasland, zijn we er niet in geslaagd enige reactie te ontvangen.

→
we gaan nog een laatste keer proberen met een concrete vraag om iets te komen
		
presenteren tijdens een vergadering in 2023
		
		wie neemt initiatief, voor de Havengebieden of Moerbeke-Wachtebeke?
→
we gaan ook Koen Van der Aa (Polders van Kruibeke) contacteren met dezelfde vraag
		
		Frank wil jij dat doen?
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Libellenwerkgroep Waasland
2.

Libellenwerkgroep Waasland, eventjes inzoomen
zin in natuurstudie

		
		

Einde 2021 staat op de projectrekening REG-2281 Libellenwerkgroep Waasland een
totaal bedrag van 2075 euro.
Voor de werking 2021 werd de aanvraag ingediend met het maximum aantal punten,
waarschijnlijk goed voor een bedrag van 500 euro. Het artikel in Brachytron en onze
activiteiten en inventarisaties/monitoring leveren hier een grote bijdrage aan.

→
		

het werken met streeplijsten en/of routemonitorig wordt aanbevolen,
gaan we uitproberen

		

PPS-PBHS Oost-Vlaanderen

2013
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Provinciaal Prioritaire Soorten in de
provincie Oost-Vlaanderen
Versie 2021
Dirk Maes, Geert De Knijf, Koen Devos, Jan Gouwy, Ralf Gyselings, Jo Packet, Jeroen Speybroeck,
Kristijn R. R. Swinnen, Arno Thomaes, Koen Van Den Berge, Wouter Van Landuyt, Gerlinde Van
Thuyne & Glenn Vermeersch

		

Oost-Vlaanderen telt drie provinciaal prioritaire libellen en twee provinciaal
belangrijke habitattypische libellen

			PPS		Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum
			PPS		Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles
			PPS		Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis
			PBHS		Gewone bronlibel - Cordulegaster boltonii
			PBHS		Venwitsnuitlibel - Leucorrhinia dubia
→
→
		

het rapport kan je downloaden via de website van het INBO of via deze link
onze inventarisaties/monitoring is niet onopgemerkt gebleven, geeft wel enorme
voldoening en goesting om verder te doen
meetnetten variabele waterjuffer - vroege glazenmaker
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De meetnetten variabele waterjuffer en de vroege glazenmaker volgen een
driejaarlijkse cyclus, dit betekent geen meetnetten in 2022.

Libellenwerkgroep Waasland
natuurstudie post-corona, hoe de draad terug oppikken

		

we hebben een actieve maar een kleine werkgroep, daarom is het goed om af en toe
stil te staan bij de vooropgestelde doelen en ze eventueel aan te passen

→
		
		
		

de tekst op de website is lichtjes aangepast; we gaan geen libellenlarvenhuidjes meer
aanbieden, algemene nieuwsbrieven gaan we niet meer versturen, wel gerichte mails
naar actieve deelnemers, activiteiten komen sowieso op de website van Natuurpunt,
Wakona en deelnemende afdelingen/verenigingen.

→
		

ook de doelstelling ‘natuurfotografie - soorten en biotopen’ werd verwijderd, intern
kunnen we wel eens inzoomen op ‘hoe beter libellen in beeld brengen’.

		Etienne bekijkt of hij het ziet zitten om zo’n praktijkoefening in te plannen
→
een oefening voor ons allen, maak gebruik van bovenstaande sjabloon om stil te staan
		
bij de dingen die je wilt blijven doen, anders doen en/of niet meer doen binnen de
		werkgroep

3.

Nieuwe en bestaande projecten
project Hof ter Saksen

Via Christa Maes (Beveren) kreeg ik de vraag om libellen te inventariseren in
		
Hof Ter Saksen. Ik besprak dit terloops met Hugo, hij kent het gebied goed en wilt
		
dit project dragen. Hij maakte voor ons een presentatie als kennismaking met
		het gebied. (pdf in bijlage) Ilse kent het gebied ook goed en wilt graag meegaan om
		
haar soortenkennis uit te breiden.
→
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voorstel om op een minder druk moment in onze agenda’s, een gezamenlijke uitstap
te plannen naar Hof ter Saksen.

Libellenwerkgroep Waasland
project Stropersbos 2022
		

ook in 2022, een 14-daagse inventarisatie van de projectgebieden, op die manier
kunnen we op langere termijn vergelijkingen maken en trends zien
de planning is een leidraad die ervoor zorgt dat er minstens één iemand, om de
14-dagen, voor het betrokken gebied, libellenwaarnemingen doorgeeft. Iedereen
betrokken bij het project Stropersbos kan inventariseren waar en wanneer het
hem/haar het beste past.

		
		
		
		

kan je niet in de voorziene periode, dan zoeken we vervanging.

		
		
		

deelnemers 2022:
Hugo De Beuckeleer, Etienne De Schryver, Marian Kiefer, Tom Vermeulen,
Brigitte Van Passel - Ilse Tits wilt meelopen om soortenkennis uit te breiden
Frank Cornelis (reserve) - Kris Peeters (reserve?))

→
		

het zal niet gemakkelijk worden om een realistische planning op te stellen nu we
met minder deelnemers zijn

		
		
		
		
		
		

Brigitte zal twee voorstellen doen: ééntje met 22 bezoeken (11 west en 11 oost) waar
we om de 14 dagen een inventarisatie doen in zowel West als Oost; een ander voorstel
waar we 11 bezoeken plannen - om beurten in West en Oost. Dat laatste een
beetje gelijkaardig aan vorig jaar waar we afwisselend het projectgebied of een nieuw
gebied inventariseerden. Tussendoor kan iedereen gaan wanneer hij/zij tijd heeft.
Alle waarnemingen worden opgenomen in de jaarresultaten.

		
		
		
		

Hugo, Etienne, Tom, Ilse geven de data door wanneer het voor hen niet past, ten laatste
tegen 25 april, dan kan ik tijdig de puzzel leggen.
Marian kan niet de laatste week vn juni en de eerste week van juli.
Brigitte kan niet van 18 juni tot 10 juli.

		

Kris kan jij laten weten of je ook dit jaar reserve bent?

→
		

ik stuur in bijlage ook het artikel m.b.t. watercrassula, als ik of iemand van jullie de
boswachter tegenkomt, kunnen we ook eens polsen naar zijn visie hieromtrent

4.

Planning 2022

de planning van de excursies Libellenvereniging Vlaanderen vzw staat op de website
		odonata.be
libellenactiviteiten van Natuurpunt kan je terugvinden onder
		 ‘activiteiten - en trefwoord libellen’
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Libellenwerkgroep Waasland
eigen voorstellen najaarsvergadering - uit te werken
		•
+ tweede week juni Kayak op de Durme/Moervaart - Tom
		
•
nog te bepalen
Uitstap Wilde Landen - Marian
		
•
nog te bepalen
Fondatie van Boudelo (nieuwe poelen) - Tom
		
•
winterperiode		
Bruine winterjuffer in het Stropersbos - Brigitte
→
Tom stelt 2 data voor
		15 mei - excursie Fondatie van Boudelo i.s.m. vzw Durme
		4 of 5 juni - kayak op de Durme
		
		
kan je mee, noteer deze data reeds in je agenda - praktische afspraken en inschrijvingen
		
volgen in de loop van de maand april / begin mei
→
		
5.

rekening houdend met de inventarisaties en een gezamenlijk bezoek aan Hof ter Saksen
houden we het voorlopig bij deze twee voorstellen.

Varia

		
		

we bleven nog eventjes hangen bij de vraag: hoe kunnen we nieuwe libellenliefhebbers
aantrekken en motiveren om in hun eigen omgeving projecten op te starten en
hierover jaarlijks te communiceren ...
volgende vergadering met presentaties in het najaar,

→
wil je graag iets presenteren, laat maar weten
		‽ Marian over libellen in Marokko en Mexico, Etienne over Roemeniê,
		
Hugo over Hof tet Saksen, sfeerbeelden van onze excursies en kayaktocht, ...
		
het beloofd een boeiende najaarsvergadering te worden ‽
EINDE
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