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Libellenwerkgroep Waasland

datum:   donderdag 14 januari 2016
plaats:   natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, 9179 Meerdonk (SGW)
uur:    20u00 - 22u00
aanwezig:   Frank Cornelis, Chris De Buyzer, Guy De Vos, Hugo De Beuckeleer, Marc Bogaerts,  
   Brigitte Van Passel
verontschuldigd:  Johan Devolder, Tom Vermeulen

Afspraken

Wie? Wat? Tegen wanneer?
allen individuele waarnemingen invoeren altijd

allen project ‘aandachtssoorten’  - digitale brochure/poster
- foto’s verzamelen soorten/gebieden

oktober 2016

Brigitte project ‘aandachtssoorten’ - uitnodiging versturen mbt 
uitwerken digitale brochure/poster

september 2016

allen project ‘Stropersbos’ 
- kennismaking gebied

23 april 2016 - 13u30

Brigitte project ‘Sropersbos’ 
- afspraken inventarisatie versturen

na 23 april 2016 en vóór 1 mei 2016

Tom project ‘Daknamse Meersen’ 
- toelichten, evt kennismaking gebied

?

Brigitte libellencursus
- libellenlarvenhuidjes

25 mei 2016

Brigitte, Frank, 
Hugo

libellencursus 
- uitwerken excursie Stropersbos - Kreken van Saleghem

week vóór 11 juni 2016

allen excursie Stropersbos - Kreken van Saleghem 11 juni 2016

Tom, Bram libellencursus 
- uitwerken excursie Hamputten - Daknamse Meersen

allen excursie Hamputten - Daknamse Meersen 6 augustus 2016

Guy, allen Libellenwerkgroep Waasland bekendmaken
(artikels in tijdschrift, ...)

altijd

Chris organiseren bezoek Haasop (Beveren) ?

Agenda
 

 1. Jaarverslag 2015

 2. Hoe gaan we onze gegevens verwerken en opvolgen?

    *  project Aandachtsoorten Oost-Vlaanderen in het Wakona-werkingsgebied
  *  project De Linie
  * project Stropersbos    Brigitte Van Passel
  * project Daknamse Meersen  Tom Vermeulen

Verslag vergadering
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 3. Reeds geplande libellenactiviteiten 

  *  individueel  
  *  libellencursus excursies
   11 juni - Stropersbos & Kreken van Saleghem
   6 augustus - Hamputten & Daknamse Meersen
  *  LVV (natuurstudiedag - excursies)
  * Vlinder- en libellenmonitoring polders Kruibeke

 4. Varia
  *  hoe communiceren (extern - intern)
  * soortenmeetnetten 

 1. Jaarverslag 2015

 Het beknopt jaarverslag 2015 werd kort besproken. 
 (bron: individuele waarnemingen via waarnemingen.be)

 Het pdf-bestand, ook van de vorige jaren, is terug te vinden op de website van Wakona: 
 http://www.wakona.be/index.php/soortgroepen/32-libellen/77-libellensoorten-werkingsgebied-wakona.

 Voor het Wakona- werkingsgebied komt het totaal aantal soorten waargenomen in de periode 
 2012-2015 op 42 soorten.  

 2. Hoe gaan we onze gegevens verwerken en opvolgen?

  project Aandachtsoorten Oost-Vlaanderen in het Wakona-werkingsgebied

 Sinds de opstart van Wakona in 2012 worden libellenwaarnemingen opgevolgd. Eind 2016 
 zullen er voor vijf jaar gegevens beschikbaar zijn.  Het voorstel is om hier iets speciaal mee 
 te doen.

 Voor 5 jaar libellenwaarnemingen Waasland-Noord werd een digitale brochure uitgebracht.  
  http://issuu.com/waasland-noord/docs/libellenpracht. 

 Overeenkomstig die brochure kunnen alle waargenomen soorten opgenomen worden, met 
 speciale aandacht voor de variabele waterjuffer, vroege glazenmaker en bruine korenbout 
 en de gebieden waar ze voorkomen.

 Naar alle waarschijnlijkheid zal er op 3 december 2016 (datum moet nog bevestigd worden)  
 een Oost-Vlaamse natuurstudiedag doorgaan in Gent.  Alle bestaande werkgroepen krijgen  
 de mogelijkheid om zich voor te stellen dmv. een poster te maken.  

 Zowel voor de brochure als voor de poster zijn buiten de gegevens beschikbaar in  
 waarnemingen.be vooral foto’s van soorten en gebieden nodig. 
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  project De Linie (Eksaarde)

 Met een beurtrol om de 14-dagen werd in de periode juni-oktober, een inventarisatie 
 uitgevoerd in 3 gebieden. Dit resulteerde niet in nieuwe soorten. 

 Omdat de conservator (Geert Braem) vorig jaar al liet weten dat de gebieden niet toegankelijk 
 zijn tijdens het broedseizoen waardoor een aantal voorjaarssoorten uit de boot vallen, hebben 
 we besloten om in 2016 geen 14-daagse opvolging te doen.  

 We zullen het gebied verder opvolgen via individuele waarnemingen en bekijken op het einde 
 van het jaar of een 2/3-jaarlijkse inventarisatie wenselijk is.

  project Stropersbos (Stekene/Sint-Gillis-Waas)

 Na het natuurinrichtingsproject (2001-2010) en het Life-project (2006-2009) werd het  
 Stropersbos een prachtig libellengebied, met een aantal zeldzame tot zeer zeldzame  
 waterjuffers.  (www.stropersbos.be)

 In 2015 was er een vervolg voor de natuurinrichting met oa de aanpassing van de  
 rabattenstructuur ten noorden van de Douglasdreef  (aanpassen rabattenstructuur). 
 
 Hierdoor werden, naar alle waarschijnlijkheid, in 2015 een aantal zeldzame waterjuffers  
 niet waargenomen. 

 Vanaf 2016 gaan we het Stropersbos (http://www.natuurenbos.be/stropersbos) als project  
 opvolgen. Omdat het hier over een groot gebied gaat (300 ha), gaan we voor een afgebakend 
 gebied een inventarisatie met 14-daagse beurtrol (periode mei - oktober) opstarten.  Het  
 overige gedeelte volgen we op via individuele waarnemingen.

 Er werd reeds contact opgenomen met de boswachter (Joris Goossens) die toelating verleent 
  voor het project. 
 
 Een lijst van deelnemers werd doorgegeven aan ANB:

  Brigitte Van Passel - Bormte 24, 9190 Stekene 
  Marc Bogaerts - Bormte 24, 9190 Stekene 
  Frank Cornelis - Baldwinus van Boclastraat 1, 9190 Stekene
  Chris De Buyzer - Leeuwerikenlaan 4, 9120 Melsele
  Tom Vermeulen - Daknam-dorp 6, 9160 Daknam
  Hugo De Beuckeleer - Nieuwe Molenstraat 212/3, 9100 Sint-Niklaas

 Op zaterdag 23 april 2016 gaan we het gebied verkennen en maken we afspraken voor de  
 inventarisatie. We spreken om 13u30 af aan de ingang Stropersstraat 63, 9190 Stekene.

 Geïnteresseerden die niet op de lijst staan, mogen natuurlijk ook mee.

  Guy De Vos - Marc Gevers
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  project Daknamse Meersen (Daknam)

 Voorstel van Tom Vermeulen om ook de Daknamse Meersen speciaal op te volgen mbt libellen.  
 Het zou kaderen in het nieuwe poelenplan en gesteund door de conservator (Paul Durinck).
 
 Helaas was Tom niet aanwezig om het project verder toe te lichten. 

 3. Reeds geplande libellenactiviteiten

  20 februari 	LVV  Vlaamse libellenstudiedag 
   Libellen in het Waasland : enkele recente evolutie’s (Tom Vermeulen)

  libellencursus (Natuurpunt Zuid-Waasland ism libellenwerkgroep Waasland):
   11 - 18 mei     theorie 
      (Joeri Cortens)
   25 mei  		 libellenlarvenhuidjes determineren 
      (Brigitte Van Passel) 
   11 juni  	 Stropersbos & Kreken van Saleghem
      (BrigitteVan Passel, Frank Cornelis, Hugo De Beuckeleer)
   6 augustus  	 Hamputten & Daknamse Meersen 
      (Tom Vermeulen, Bram Bauwens)

  4 juni  	 LVV libellenexcursie
   De Linie & de Fondatie (Tom Vermeulen)

  LVV (Libellenvereniging Vlaanderen) libellenexcursie
   15 mei, 4 juni, 11 juni, 24 juli, 13 augustus, 21 augustus

  vlinder- en libellenmonitoring  in Polders van Kruibeke
   elke 3° zaterdag van de maand / april - september
   (Koen Van der Aa :  0473/73.04.03)

 4. Varia

  hoe communiceren (extern)
 
 Er zijn verschillende kanalen beschikbaar die we kunnen aanspreken om bekendheid te geven 
 aan de werkgroep.  
 
 In 2015 werd een folder gemaakt en gepubliceerd op de website van Wakona, een artikel 
 verscheen in het tijdschrift van NP Waasland-Noord, vzw Durme en NP Hamme en via de  
 nieuwsbrief van de LVV. De werkgroep is ook terug te vinden op de website van Natuurpunt.  
 (http://www.natuurpunt.be/libellenwerkgroep-waasland)

 Voor de leden van de werkgroep en geïnteresseerden werd 3x een nieuwsbrief verstuurd,  
 natuurberichten mbt libellen werden doorgestuurd. 
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 Activiteiten worden geplaatst op de website van Wakona.  De mogelijkheid bestaat ook om dit 
 door te geven via nieuwsbrief LVV (Johan Devolder) en op website LVV (l.vanhercke@skynet.be). 

 Deze kanalen blijven ook in 2016 beschikbaar en daar gaan we opnieuw gebruik van maken.

 Oproep om op regelmatige tijdstippen een artikel over onze activiteiten te schrijven voor 
 publicatie in verschillende tijdschriften. Het gaat hier niet over wetenschappelijke artikels,  
 eerder een verslag met foto’s van onze activiteiten in het veld. 

 Guy De Vos gaf zich al als kandidaat op.

  hoe communiceren (intern)
 
 E-mail en gsm blijven de ideale manier om intern te communiceren.

   Bram Bauwens  brambauwens@gmail.com +32 475 64 10 63 
   Brigitte Van Passel brigitte.van.passel@gmail.com +32 475 69 99 97 
   Frank Cornelis  frank.c@skynet.be  +32 489 00 36 66
   HugoDe Beuckeleer hugo.de.beuckeleer@telenet.be +32 478 50 96 35 
   Johan Devolder  Johan.Devolder@zf.com  +32 478 32 47 80
   Marc Bogaerts  marc.bogaerts1@telenet.be +32 474 84 84 78
   Tom Vermeulen  tommy.vermeulen@skynet.be +32 478 29 29 30
   Guy De Vos  guy.devos@gmail.com  +32 476 83 89 91
   Marc Gevers  marcgevers@pandorra.be  +32 3 789 00 67

 Sowieso is het een goed idee, indien je een bezoek plant aan een specifiek libellengebied, 
 de leden van de werkgroep via e-mail uit te nodigen. Indien het past natuurlijk.

  Soortenmeetnetten
 
 Binnen het project ‘Monitoring van beleidsrelevante soorten in Vlaanderen’ worden ook libellen  
 via meetnetten opgevolgd; bosbeekjuffer, variabele waterjuffer, vroege glazenmaker, 
 rivierrombout, beekrombout, maanwaterjuffer, speerwaterjuffer, hoogveenglanslibel,  
 kempense heidelibel, en gevlekte witsnuitlibel 

 Wil je hier graag meer over weten: http://www.natuurpunt.be/soortenmeetnetten.

  Andere

  * Chris De Buyzer stelde voor om ook een bezoek te brengen aan de  
   Haasop (Beveren), een mooi libellengebied. 
   http://www.natuurpuntwal.be/index.php?page=haasop


