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Libellenwerkgroep Waasland

datum:   dinsdag 27 februari 2018
plaats:   natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, 9170 Meerdonk (SGW)
uur:    20u00 - 22u00
aanwezig:   Frank Cornelis, Etienne De Schrijver, Guy De Vos, Marian Kiefer, Kris Peeters,  
   Brigitte Van Passel, Tom Vermeulen
verontschuldigd:  Hugo De Beuckeleer, Chris De Buyzer, (Dirk Baert)
verslag:   Brigitte Van Passel

Afspraken

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

allen artikels voor tijdschrift, nieuwsbrief, website,...

Tom excursie Berlarebroek uitwerken doodle

Chris & Kris bepalen transect Groot Rietveld  
uitnodigen geïnteresseerden om mee gebied te verkennen

vóór 1 mei 2018

Marian presentatie libellen op vakantie najaar 2018

allen voorstellen presentatie’s najaarsvergadering

Agenda
 

 1. Verslag vergadering  3 april 2017

   *  opmerkingen

 2. Terugblikken

  *  activiteiten Libellenwerkgroep Waasland
  *  jaarverslag - Wakona
  *  communicatie
  * zin in natuurstudie

 3. Projecten 

  *  Stropersbos 
  *  meetnetten (variabele waterjuffer - vroege glazenmaker)
  

 4. Agenda 2018
  

 5. Varia

Verslag vergadering
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Libellenwerkgroep Waasland

 1. Verslag vergadering  3 april 2017

  geen opmerkingen

 2. Terugblikken 2017

  Activiteiten Libellenwerkgroep Waasland

  1 mei  Stropersbos Oost    verkenningswandeling 
  17 juni  Hamputten - Durmemeersen  op zoek naar Weidebeekjuffer
  22 juli  De Wilde Landen    op zoek naar Zuidelijke heidelibel 
  http://www.wakona.be/index.php/projecten-libellen/projecten/activiteiten
   
  24 juni  ism LVV - excursie De Linie - De Fondatie   
  sfeerbeelden en verslag op website www.odonata.be/nieuws/
  30 juli  ism LVV - excursie Stropersbos - De Wilde Landen  
  sfeerbeelden en verslag op website www.odonata.be/nieuws/

  Jaarverslag Wakona-werkingsgebied

  In 2017 werden 41 soorten waargenomen, 19 soorten juffers - 22 soorten echte libellen. 
  Noordse witsnuitlibel werd niet opgenomen wegens ‘nog niet te beoordelen’.
 
  Dit brengt het totaal waargenomen soorten in het Wakona-werkingsgebied in de periode 2012-2017  
  op 43. Het overzicht van de waarnemingen Wakona-werkingsgebied en analyse per gemeente vind je  
  in bijlage.
  
  Het aantal ingebrachte waarnemingen stijgt elk jaar, heeft vooral te maken met de manier van ingeven.
 
  Het  ‘jaarverslag in één oogopslag 2017’ is beschikbaar op de website van Wakona.
  http://www.wakona.be/images/Libellenwerkgroep-Waasland/2017-Libellen_Wakona_in_een_oogopslag
  

  Communicatie

  Libellenwerkgroep Waasland beheert eigen webpagina’s op de website van Wakona:  
  http://www.wakona.be/index.php/werkgroepen/libellen

  Opvolging libellenwaarnemingen voor Wakona-werkingsgebied, Stropersbos, Kreken van Saleghem  
  en Blokkersdijk.
  Meetnetten (nog te doen)
  Activiteiten met sfeerbeelden, evt kort verslag en link naar waarnemingen.
  Publicaties 
 
  Er werd een nieuwsbrief verstuurd op 31 januari en 29 april naar 55 bestemmelingen. 
  Daarnaast werden de deelnemers van de libellencursus van vorig jaar uitgenodigd voor 
  de geplande activiteiten met een speciale (herinnerings)mail. 

  presentatie ‘Gebeten door libellen’ voor LAV Waasland-Noord
  poster ‘Samen ontdek je meer’ voor Wakona-natuurstudiedag

http://www.wakona.be/index.php/projecten-libellen/projecten/activiteiten
http://www.odonata.be/nieuws/290-2017-verslag-excursie-in-de-linie-de-fondatie
http://www.odonata.be/nieuws/294-2017-verslag-excursie-stropersbos-de-wilde-landen
http://www.wakona.be/index.php/libellen-algemeen/libellensoorten-wakona-werkingsgebied/2017
http://www.wakona.be/index.php/werkgroepen/libellen
http://www.wakona.be/images/Libellenwerkgroep-Waasland/ProjectStroperbos_LAV-WN.pdf
http://www.wakona.be/index.php/projecten-libellen/512-poster-wakona-natuurstudiedag-oproep-samen-ontdek-je-meer
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Libellenwerkgroep Waasland

  Zin in natuurstudie

  Een natuurpuntwerkgroep kan een financiële ondersteuning aanvragen bij het Natuurpunt secretariaat,  
  dienst Studie. Het bedrag wordt toegekend op basis van je werking rond natuurstudie in het afgelopen 
  jaar: de voorbije activiteiten, acties, inventarisaties, ... van je werkgroep.

  Voor de werking 2016 ontvingen we  ‘als regionale werkgroep’ 400 euro. Dat bedrag was geboekt op de 
  rekening van Wakona maar heb ik einde 2017 laten boeken op een eigen werkgroeprekening REG-2281 
   (bij Natuurpunt Studie). 
 
  Het grote voordeel van een interne rekening is dat Natuupunt Studie fiscale attesten kan uitschrijven én dus 
  kan je mensen geld voor je werkgroep laten storten !!! 
  Bankreknr Natuurpunt Studie - IBAN  BE12 2300 5247 4592 - BIC    GEBA BEBB
  gift’ + project  2281 vermelden, en de mensen zullen achteraf dan hun fiscaal attest kunnen ontvangen.

  Het rouwstukje voor Marc Gevers in naam van de Libellenwerkgroep Waasland werd via deze rekening 
  betaald. Het bedrag op de rekening is op dit moment 320 euro.

  Voor de werking 2017 heb ik opnieuw een aanvraag ‘zin in natuurstudie’ ingediend

  “Bedankt voor het inzenden van de aanvraag ‘Zin in Natuur.Studie’ 2017 voor Libellenwerkgroep Waasland. De  
  aanvraag is goed ontvangen. Ik zie dat het invullen prima gelukt is. Dat brengt het eindtotaal op 500 euro, een  
  mooi bedrag! Eind deze maand worden de aanvragen nog ter goedkeuring voorgelegd aan onze Raad van 
   Bestuur en ontvangen jullie vervolgens spoedig de betaling.”

  Ter info: Aankopen in Natuurpunt-winkel via de werkgroep = 20 % korting

 3. Projecten

  project Stropersbos (Stekene/Sint-Gillis-Waas)

  De jaargegevens werden verwerkt in een pdf en is een aanvulling op het verslag 
  ‘Libellenfauna in het Stropersbos 2016’. Het bestand is te downloaden via website www.wakona.be
  http://www.wakona.be/images/Libellenwerkgroep-Waasland/2017_Stropersbos_kl.pdf
 
  3 nieuwe soorten in 2017;  Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia), Zuidelijke glazenmaker  
  (Aeshna affinis) en Blauwe breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes).

  Voor het Stropersbos (West & Oost) staat de teller op 41 soorten.
  http://www.wakona.be/index.php/projecten-libellen/projecten/projecten-stropersbos  

 Planning 2018 - Inventarisatie met 14-daagse beurtrol in de periode mei t.e.m. september
 
  Opvolging waargenomen soorten per periode via website.
   projecten-stropersbos
   2018-inventarisatie-stropersbos-west
   2018-inventarisatie-stropersbos-oost

  Tot een afzonderlijke activiteit wateronderzoek en inventarisatie water- en oeverplanten zijn we vorig  
  jaar niet gekomen. Kan altijd opgenomen worden in de agenda.

  Deelnemers:   
   Frank Cornelis, Hugo De Beuckeleer, Chris De Buyzer, Hilde Heyrman, Marian Kiefer,   
   Kris Peeters, Tom Vermeulen, Brigitte Van Passel
   

http://www.wakona.be/images/Libellenwerkgroep-Waasland/2017_Stropersbos_kl.pdf
http://www.wakona.be/index.php/projecten-libellen/projecten/projecten-stropersbos-stekene-sint-gillis-waas
http://www.wakona.be/index.php/projecten-libellen/projecten/projecten-stropersbos-stekene-sint-gillis-waas
http://www.wakona.be/index.php/projecten-libellen/projecten/projecten-stropersbos-stekene-sint-gillis-waas/570-2018-inventarisatie-stropersbos-west
http://www.wakona.be/index.php/projecten-libellen/projecten/projecten-stropersbos-stekene-sint-gillis-waas/571-2018-inventarisatie-stropersbos-oost
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   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.

West Oost

01/05 - 14/05 Brigitte Hugo

15/05 - 28/05 Chris Frank

29/05 - 11/06 Marian Tom

12/06 - 25/06 Hugo Kris

26/06 - 09/07 Tom Brigitte

10/07 - 23/07 Frank Marian

24/07 - 06/08 Brigitte Chris

07/08 - 20/08 Hugo Tom

21/08 - 03/09 Kris Marian

04/09 - 17/09 Chris Frank

18/09 - 01/10 Kris Brigitte
   
   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) : 

   Dirk Baert - Broekstraat 1 - 9170 Sint-Gillis-Waas, +32
   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
   Marian Kiefer - Jacob Catsstraat 19, 4532 BX Terneuzen (NL), +31 115 61 52 21 of +31 62934437
   Kris Peeters & Hilde Heyrman - Fortbaan 14, 2070 Zwijndrecht, +32 3 252 40 78, +32 485 79 67 71
   Brigitte Van Passel - Bormte 24, 9190 Stekene, +32 475 69 99 97
   Tom Vermeulen - Daknam-dorp 6, 9160 Daknam, +32 478 29 29 30 

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

  project Meetnetten variabele waterjuffer - vroege glazenmaker

   Donkmeer - variabele waterjuffer (Tom) - 2017
   Eksaarde De Linie - variabele waterjuffer (Tom) - 2019
    telling 1: 1 - 30 mei / telling 2: 1 - 30 juni

   Molsbroek - vroege glazenmaker (Tom) - 2018
   Rupelmonde kreek en Bazelse polder - vroege glazenmaker (Frank) - 2017
    telling 1: 20 mei - 10 juni : telling 2:  11 - 30 juni 

   Groot Rietveld - variabele waterjuffer/vroege glazenmaker (Chris & Kris - Brigitte) - 2018
   Kreken van Saleghem - variabele waterjuffer/vroege glazenmaker (Brigitte - Chris) - 2017
    telling 1: 1 - 20 mei / telling 2: 21 mei - 10 juni /telling 3: 11 juni - 30 juni
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 4 Agenda 2018

  activiteiten Libellenvereniging Vlaanderen (LVV vzw)
   2018 - 17 maart - Libellenstudiedag
   2018 - 8 mei - 
   2018 - 26 mei - Kinrooi
   2018 - 28 mei 
   2018 - 9 juni - Mol
   2018 - 23 juni - Averbode
   2018 - 7 juli - Terneuzen - Marian Kiefer
   2018 - 21 juli 
   2018 - 21 augustus
   2018 - oktober - libellenlarvenhuidjes

  activiteiten Libellenwerkgroep Waasland

   Er werd van gedachten gewisseld over interessante libellenplekken.  Het voorstel van Tom voor
   het bezoeken van Berlarebroek werd weerhouden.  
   Tom werkt een dagprogramma (voor- en/of namiddag) uit en stelt een doodle hiervoor op.

   Voor het meetnet variabele waterjuffer en vroege glazenmaker in het Groot Rietveld moet het  
   transect nog bepaald worden.
   Chris en Kris nemen contact met mekaar en laten het weten zodat eventuele geïnteresseerden 
   ook mee het gebied kunnen verkennen.

  libellenactiviteiten andere

   Inventarisatie dagvlinders, libellen en waterjuffers (Bazel) - Kruin 
   21/04 - 19/05 - 16/06 - 28/07 - 18/08 - 15/09

   Wakona soortenzoekdag  Steengelaag (Stekene)  
   21/07

   Libellenwandeling in de Fondatie (Sinaai) - vzw Durme - Frank Cornelis
   28/07     

 7. Varia

  Etienne wilt graag in zijn buurt (Lokeren) libellen inventariseren. Indien hulp nodig, laat maar weten.

  De Daknamse Meersen zijn de achtertuin van Tom.  Tom wilt je graag wegwijs maken in dit natuurgebied.  
  Gewoon met hem contact opnemen indien je dat wenst.

  We streven naar twee vergaderingen per jaar: 
   een voorjaarsvergadering met resultaten vorig werkjaar en afspraken voor het nieuwe jaar
    Brigitte
   een najaarsvergadering met presentatie’s (vb libellen op vakantie, één of ander libellenproject,
    foto’s ..
    Ik heb begrepen dat Marian wel iets wilde voorbereiden voor dit najaar ...

En nu mag het heel snel lente worden ....


