PROVINCIALE NATUURSTUDIEDAG
OOST-VLAANDEREN
3 december 2016

PROGRAMMA
9u00

Ontvangst en check-in

9u30

Verwelkoming en de context
dagvoorzitter Mark Alderweireldt (Provincie Oost-Vlaanderen & UGent)
gedeputeerde Jozef Dauwe (Provincie Oost-Vlaanderen)

9u50

Dagvlinders in Oost-Vlaanderen: vroeger, nu… en later!
Dirk Maes (Instituut Natuur- en Bosonderzoek) en Natuurpunt studie

10u10

Zeldzame vissoorten in de Schelde, van A(ntwerpen) tot Z(walm)
Alain Dillen (Agentschap Natuur en Bos)

10u30

Roofdieren in Oost-Vlaanderen, een verhaal met vele aspecten
Koen Van Den Berge (Instituut Natuur- en Bosonderzoek)

10u50

Mopsvleermuizen en andere bijzondere vleermuizen uit het Waasland
Joris Everaert (vzw Durme)

11u10

Pauze

11u30

Regionale landschappen, Bosgroepen en soortenbescherming:
enkele opvallende voorbeelden
Stijn Van Belleghem (namens de Oost-Vlaamse Regionale landschappen en
Bosgroepen)

11u50

Broedvogelmonitoring in de Denderstreek
Wouter Faveyts (Natuurpunt vogelwerkgroep Cinerea-Denderstreek)

12u10

Soortenbescherming en habitatherstel: de casus Damvallei
Frederik Hendrickx (Natuurpunt werkgroep Damvallei)

12u30

Lunch, netwerking, postersessie, infostands

14u00

Workshops

16u15

Netwerking bij een glas

WORKSHOPS
Je kan één workshop kiezen uit een keuze van acht mogelijkheden. Maak je voorkeur snel
bekend via de definitieve inschrijving want de plaatsen zijn uiteraard beperkt. Indien volzet,
proberen we jouw tweede keuze, of, als het echt niet anders meer kan, jouw derde keuze te
reserveren. Voor de workshops in Universiteit Gent wordt door ons bustransport vanaf Gent
Zuid voorzien.
1. LIBELLENLARVEHUIDJES
Begeleiding: Brigitte Van Passel (Wase Koepel voor natuurstudie) en Libellenvereniging Vlaanderen
Locatie: PAC Gent Zuid, zaal tweede verdieping

Libellen blijven een fascinerende en opvallende insectengroep. Om inventarisaties van
bepaalde gebieden uit te voeren kan het verzamelen en determineren van larvehuidjes een
bijzondere meerwaarde bieden. Dit jaar (2016) verscheen een uniek determinatiewerk dat
deze boeiende wereld zeer toegankelijk maakt. Deze workshop introduceert je in de wondere
wereld van de libellenlarvehuidjes.
2. SLEUTELEN MET SPINNEN
Begeleiding: Dries Bonte (UGent), Mark Alderweireldt (Provincie Oost-Vlaanderen en UGent), Rudy
Jocqué (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika)
Locatie: Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen

Spinnen zijn vaak onterecht onbekend en onbemind. Ze vormen nochtans een zeer diverse
diergroep met tal van unieke eigenschappen, speciale prooiverwervingstrategieën en
voortplantingsceremonies die je niet voor mogelijk acht. Daarenboven spelen ze in de
meeste ecosystemen een belangrijke rol en zijn het goede bio-indicatoren. Deze workshop
leert je spinnenfamilies herkennen en dompelt je onder in boeiende spinnenverhalen.
3. SLEUTELEN MET WILDE BIJEN
Begeleiding: Jens D’Haeseleer (Natuurpunt studie) en werkgroep ACULEA
Locatie: Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen

Mede door grote problemen bij de populaties van de Honingbij, gaat er de laatste jaren meer
en meer aandacht naar onze inheemse wilde bijen, en dat is dus inclusief onze hommels.
Wilde bijen leveren immers voorheen onderschatte bijdragen aan diverse
ecosysteemdiensten, waaronder de natuurlijke bestuiving van allerlei gewassen. Maar het
gaat over flink wat soorten en hoe begin je daar nu eigenlijk aan? Deze workshop gaat hier
dieper op in.
4. MICROSCOPIE
Begeleiding: Frank Van Campen (Koninklijk Antwerps Genootschap voor Micrografie)
Locatie: Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen

Voor veel natuurstudievrijwilligers is microscopie een onontgonnen terrein. Nochtans is het
goed leren gebruiken van een microscoop essentieel bij het leren kennen van tal van
planten- en diergroepen. Maar hoe begin je daar nu aan? Deze workshop toont aan de hand
van zeer concrete praktijkvoorbeelden hoe een microscoop in elkaar steekt, hoe je die
correct bedient en wat dit kan betekenen voor allerlei natuurstudieprojecten.

5. HOE EN WAAR KIES IK EEN (STEREO)MICROSCOOP?
Begeleiding: Jef Schoors (Koninklijk Antwerps Genootschap voor Micrografie)
Locatie: PAC Gent Zuid, zaal derde verdieping

Als je met natuurstudie bezig bent ontstaat vroeg of laat de behoefte om zelf te investeren in
optisch materiaal. Verrekijkers en telescopen voor vogelaars zijn voldoende bekend maar het
hoe, wat en waar van microscopen is dat minder. Nochtans zijn deze instrumenten voor de
studie van heel wat planten- en diergroepen onmisbaar. Welke systemen bestaan er? Wat
zijn de voor- en nadelen? Op wat moet je zeker letten? Ga ik voor nieuw of tweedehands?
En de prijs? Dit en veel meer in deze “materialenworkshop”.
6. GEOPUNT EN NATUURSTUDIE
Begeleiding: Laura D’Heer en Loes Deventer (AGIV Vlaanderen)
Locatie: PAC Gent Zuid, zaal De Moervaart, eerste verdieping

Geografische informatiesystemen zijn bij het plannen en uitvoeren van natuurprojecten niet
meer weg te denken. Maar zijn ze wel toegankelijk voor de vrijwilliger? Via Geopunt.be werd
een zeer gebruiksvriendelijk platform gecreëerd waarmee allerlei actueel kaartmateriaal ter
beschikking wordt gesteld. Dit maakt dit forum bijzonder geschikt als ondersteuning bij
natuurstudieprojecten die door vrijwilligers worden opgezet. Hoe het werkt wordt in deze
workshop gedemonstreerd in ons computeropleidingslokaal. Je beschikt dus zelf over een
computer om het meteen in de vingers te krijgen.
7. MOSSEN EN KORSTMOSSEN
Begeleiding: Serge Hoste (UGent)
Locatie: PAC Gent Zuid, Zuidpark en zaal gelijkvloers

De late herfst en winter, als de natuur op een lager pitje draait, is geen slechte periode om
de plantenloupe ter hand te nemen en de wondere wereld van mossen en korstmossen te
ontdekken. Onder deskundige begeleiding trekken we daarvoor het Gentse Zuidpark in. Niet
toevallig, want deze organismen zijn uitstekende bio-indicatoren, o.a. voor luchtkwaliteit.
8. STADSPARKEN EN BIODIVERSITEIT
Begeleiding: Iñaki Colpaert en Jos De Laender (Provincie Oost-Vlaanderen)
Locatie: PAC Gent Zuid, Zuidpark en zaal gelijkvloers

Onder de noemer Harmonisch Park- en Groenbeheer wordt veel ondergebracht.
Stadsparken vervullen dan ook meerdere functies als beperkte, groene ruimtes in een
verstedelijkte omgeving. Maar ze bieden ook kansen als stapstenen voor biodiversiteit en
voor sensibilisatie van een breder publiek. Gedurende deze workshop nemen de deelnemers
de aanleg en het beheer van het Gentse Zuidpark kritisch onder de loupe door een soortenen biodiversiteitsbril. Een lijst met aanbevelingen en suggesties, bedoeld voor het Gentse
stadsbestuur, is het resultaat!

PRAKTISCH
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Directie Leefmilieu
Provinciaal Administratief Centrum Gent Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
Vlot bereikbaar.
Openbaar vervoer.
Treinen naar Gent Sint-Pieters of Gent Dampoort.
Gent-Sint-Pieters naar Gent Zuid: alle buslijnen 70, lijn 57, 58
Gent Dampoort naar Gent Zuid: alle buslijnen 70, lijn 6, 17, 18, 38, 39
Auto E40 of E17 dan B401 naar Gent Zuid. Betalende ondergrondse parking beschikbaar.
Contact: Dr. Mark Alderweireldt – mark.alderweireldt@oost-vlaanderen.be
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