Verslag vergadering

Libellenwerkgroep Waasland

datum: 		
donderdag 27 februari 2020
plaats: 		
natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, 9170 Meerdonk (SGW)
uur: 			
20u00 - 22u45
aanwezig: 		
Frank Cornelis, Hugo De Beuckeleer, Etienne De Schrijver, Guy De Vos,
			Marian Kiefer, Brigitte Van Passel ,Tom Vermeulen
verontschuldigd: Chris De Buyzer, Kris Peeters, Marc Bogaerts
verslag: 		
Brigitte Van Passel

Afspraken
Wie?

Wat?

Tegen wanneer?

allen

individuele waarnemingen invoeren

vliegseizoen

allen

artikels voor tijdschrift, nieuwsbrief, website,...

zin in natuurstudie

inventarisatie libellenwaarnemingen Stropersbos

zie planning

Brigitte, Tom

presentatie ‘5 jaar libellenwaarnemingen Stropersbos’

Wakona natuurstudiedag 10/10

Tom contactpersoon

artikel ‘5 jaar libellenwaarnemingen Stropersbos’

besproken planning - google drive

Agenda
1.

Terugblikken 2019

Activiteiten Libellenwerkgroep Waasland
		
		
21 februari voorjaarsvergadering - verslag
		
7 november najaarsvergadering - verslag
		i.s.m. Wakona
		
18-19 mei
1000-soorten weekend in de Kalkense Meersen
		sfeerbeelden + waarnemingen op de website - Libellen projecten -activiteiten
		
17 augustus Soortenzoekdag Fondatie
		sfeerbeelden + waarnemigen op wakona - fotoarchief
		i.s.m. insectenwerkgroep Voelspriet
		
23 juni
Libellen rond de oude Durme
		sfeerbeelden + waarnemingen op de website - Libellen projecten -activiteiten
		i.s.m. Natuurstudiewerkgroep Waasland Noord
		
23 juni
Libellen in het Stropersbos
		sfeerbeelden + waarnemingen op de website - Libellen projecten -activiteiten
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Libellenwerkgroep Waasland
Jaarverslag Wakona-werkingsgebied
In 2019 werden 41 soorten waargenomen, 19 soorten juffers - 22 soorten echte libellen.
Het totaal waargenomen soorten in het Wakona-werkingsgebied in de periode 2012-2019
bedraagt 46 soorten. Het overzicht van de waarnemingen Wakona-werkingsgebied vind je
in bijlage.
In 2019 werden er minder waarnemingen doorgegeven. Dat kan te maken hebben met de
zoekinspanning, in 2018 was er de wedstrijd - 10 jaar waarnemingen.be. Meer waarschijnlijk
heeft de aanhoudende droogte van de voorbij jaren, sporen nagelaten.
Uit analyse is dit zeker zo voor veel algemene soorten. Pantserjuffers en heidelibellen deden
het wel heel goed.
2019

2018

2017

2016

januari

2015

2014

2013

2012

1

februari

7

maart
april

1

54

2

60

194

313

108

21

1

3

2

70

145

10

18

mei

661

3010

1417

565

361

425

220

235

juni

2082

2014

1626

940

932

534

461

356

juli

1398

1926

1408

1083

561

392

515

326

augustus

1443

858

1378

1526

835

341

587

378

september

542

460

357

727

222

607

293

390

oktober

114

80

73

118

103

95

81

78

12

18

13

6

6

17

2

6507

8681

6440

4988

3091

2559

2171

november
december

1781

Het ‘jaarverslag in één oogopslag 2019’ is beschikbaar op de website van Wakona.
https://www.wakona.be/index.php/libellen-algemeen/libellensoorten-wakona-werkingsgebied/2019

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.
Activiteiten met sfeerbeelden, evt kort verslag en link naar waarnemingen.
Publicaties: jaarverslag Wakona, Kreken van Saleghem, Stropersbos, verslag, vergaderingen
& presentatie’s, artikels
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Er werden twee nieuwsbrieven (10 januari & 9 mei) verstuurd naar 66 bestemmelingen.
Daarnaast werden (uitnodiging)mails verstuurd naar enkele vaste deelnemers en
libellenwaarnemers.
presentatie - artikel - poster ism LVV, Natuurpunt, ...
		poster Libellenwerkgroep Waasland
		Provinciale natuurstudiedag Oost-Vlaanderen - 16 februar
		Libellen van het Scheldeland - Tom Vermeulen
		boek ‘De Donk, natuur en landschap van de historische Scheldemeander in Berlare’.
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.
Het saldo op de rekening einde 2018 bedroeg 820 euro. Voor de werking 2019 ontvingen we
‘als regionale werkgroep ’ 500 euro. Einde 2019 staat op de projectrekening REG-2281
Libellenwerkgroep Waasland een totaal bedrag van 1320 euro.
Document
Omschr. rekening Datum Ref./Omschrijving 					
Bedrag
S-EXP19-0001 Over te dragen opbrengsten werkgroepen 01/01/2019 Beginsaldo 2019 		
820,00
S-DIV19-0047
Over te dragen opbrengsten werkgroepen 30/07/2019 Zin in Natuur.Studie 2018
500,00
												Totaal: 1320,00

Voor de werking 2019 heb ik opnieuw een aanvraag ‘zin in natuurstudie’ ingediend. We
kwamen juist niet aan het maximum aantal punten en zullen waarschijnlijk 400 euro
ontvangen voor 2019.
2.

Agenda 2020

activiteiten Libellenvereniging Vlaanderen (LVV vzw)- (www.odonata.be)
		
LVV excursies 17/05 • 06/06 • 14/06 • 04/07 • 25/07 • 30/087
activiteiten Libellenwerkgroep Waasland
31 mei		
6 juni
25 juli
22 augustus
30 augustus
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Libellen in Heystergem (ism Insectenwerkgroep De Voelspriet)
Wakona soortenzoekdag ‘Meyerstreek’ te Moerzeke (ism kern Hamme)
LVV excursie in Reservaatzone Donkmeer (Berlare) - Tom Vermeulen
Wakona soortenzoekdag ‘Meyerstreek’ te Moerzeke (ism kern Hamme)
Op zoek naar insecten in en rond het water in Hamme
(ism Insectenwerkgroep De Voelspriet)

Libellenwerkgroep Waasland
libellenactiviteiten andere
		
vlinder- en libellenmonitoring in de Polder van Kruibeke (locatie kan wijzigen)
elke 3° zaterdag van de maand / april - september
(Koen Van der Aa : 0473/73.04.03)
inventarisatie département Cher (FR) - 27-29 juli (tot max 2 augustus)
Frank en Etienne zijn ingeschreven
project Meetnetten variabele waterjuffer - vroege glazenmaker
Donkmeer - variabele waterjuffer (Tom) 						2017 2020
Eksaarde De Linie - variabele waterjuffer (Tom) 					2018
		telling 1: 1 - 30 mei / telling 2: 1 - 30 juni
Molsbroek - vroege glazenmaker (Tom)						2018
Rupelmonde kreek en Bazelse polder - vroege glazenmaker (Frank) 		
2017 2020
		telling 1: 20 mei - 10 juni : telling 2: 11 - 30 juni
Groot Rietveld - variabele waterjuffer/vroege glazenmaker (Chris & Kris)		
Kreken van Saleghem - variabele waterjuffer/vroege glazenmaker (Brigitte)
		telling 1: 1 - 20 mei / telling 2: 21 mei - 10 juni /telling 3: 11 juni - 30 juni

2018
2017 2020

In principe volgen we de variabele waterjuffer en de vroege glazenmaker op met een
driejaarlijkse cyclus, dit betekent dat in 2020 de locaties Donkmeer, Rupelmonde kreek
en Bazelse polder en de Kreken van Saleghem geteld worden.
Volg je de andere locaties toch graag jaarlijks op?
Ook die data is bijzonder waardevol en kan ingevoerd worden op meetnetten.be!
3.

Project Stropersbos (Stekene/Sint-Gillis-Waas)
project algemeen
De jaargegevens werden verwerkt in een pdf en is een aanvulling op het verslag
‘Libellenfauna in het Stropersbos 2016 - 2017 - 2018’.
Het bestand is te downloaden via www.wakona.be
https://www.wakona.be/images/Libellenwerkgroep-Waasland/2019_Stropersbos_21x21_kl.pdf

1 nieuwe soort in 2019; Zadellibel (Anax ephippiger)
Voor het Stropersbos (West & Oost) staat de teller op 44 soorten.
http://www.wakona.be/index.php/projecten-libellen/projecten/projecten-stropersbos
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Planning 2020 - Inventarisatie met 14-daagse beurtrol - periode mei t.e.m. september
Opvolging waargenomen soorten per periode via website.
projecten-stropersbos
2020-inventarisatie-stropersbos-west
2020-inventarisatie-stropersbos-oost
Deelnemers:
Frank Cornelis, Hugo De Beuckeleer 3x, Chris De Buyzer 2x, Marian Kiefer, Tom Vermeulen,
Kris Peeters (reserve 2020), Brigitte Van Passel.
Etienne De Schrijver zal contact opnemen om af en toe mee te gaan.
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 - 17/05

Brigitte

Marian

18/05 - 31/05

Hugo

Tom

01/06 - 14/06

Frank

Brigitte

15/06 - 28/06

Marian

Frank

29/06 - 12/07

Tom

Hugo

13/07 - 26/07

Chris

Marian

27/07 - 09/08

Brigitte

Tom

10/08 - 23/08

Hugo

Frank

24/08 - 06/09

Marian

Chris

07/09 - 20/09

Tom

Brigitte

21/09 - 30/09

Frank

Marian

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
Libellenwerkgroep Waasland respecteert de afspraken met ANB (boswachter).
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Artikel Brachytron
Hoe pakken we dit aan?
Tijdens een vergadering op 15 februari (aanwezig Tom, Frank & Brigitte) werd de aanpak
besproken a.d.h.v. voorbereiding door Tom.
We namen genoeg tijd om deze aanpak samen te bekijken, te bespreken en afspraken te
maken. In eerste instantie zullen we met z’n allen input verzamelen.
(informeren bij o.a. Libellenvereniging Vlaanderen, INBO, vzw Durme, ANB, ...)
Er is al veel achtergrondinformatie beschikbaar in een gedeelde map op google drive.
De link werd reeds verstuurd. Tom zal het artikel schrijven en is contactpersoon.
Bijkomende activiteiten
Informatie m.b.t. waterflora, waterkwaliteit, libellenlarvenhuidjes... zal een meerwaarde zijn
voor het artikel.
Om gegevens m.b.t. waterflora te verzamelen, organiseren we een gezamenlijke activiteit :
21 mei
13u30
ingang ‘Kemzeke De Wal’ De Stropersstraat, Stekene
					tegenover de viswinkel ‘De Hollandse viscentrale’
We spreken af om tijdens de inventarisatieronde ook aandacht te hebben voor
libellenlarvenhuidjes. Eventueel gericht naar zoeken tijdens de uitsluipperiode van
speciale soorten.
Voor het onderzoek/analyse van de waterkwaliteit informeert Tom bij vzw Durme.
Brigitte informeert bij Joris Goossens (boswachter) wat er als informatie bestaat.
Presentatie 5 jaar libellenwaarnemingen Stropersbos
Wakona natuurstudiedag
Op 10 oktober gaat de derde editie van de Wakona natuurstudiedag.
Op het programma staat een presentatie van ongeveer een half uur over
‘5 jaar libellenwaarnemingen in het Stropersbos’.
Brigitte en Tom zullen dit verder uitwerken.
Laat maar weten als je hieraan wilt meewerken.

4.

Presentatie ‘Enkele leuke libellen-waarnemingen uit het Waas- en Scheldeland’
uit bekende en minder bekende gebieden - seizoen 2019
Tom gaf nog een mooi overzicht van libellenwaarnemingen uit gebieden dicht bij huis .
https://wakona.be/images/Libellenwerkgroep-Waasland/20200227_Enkele-leuke-libellenwaarnemingen-uit-hetWaas-en-Scheldeland_kl.pdf
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5.

Varia
We streven naar twee vergaderingen per jaar:
Een voorjaarsvergadering met presentatie’s, resultaten vorig werkjaar en afspraken voor het
nieuwe jaar
Een najaarsvergadering met presentatie’s (vb libellen op vakantie, één of ander libellenproject,
foto’s ...)
De najaarsvergadering gaat door op 12 november 2020
Op de agenda staat al zeker de bespreking van het artikel voor Brachytron.
Wil je ook graag iets presenteren, laat maar weten.
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