PROVINCIALE NATUURSTUDIEDAG
OOST-VLAANDEREN
Programma 16 februari 2019
9u00

Ontvangst en check-in
Auditorium De Schelde op niveau +1

9u30

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

9u50

Het herintroductieproject van de Beekforel in Oost-Vlaanderen
Pieter Boets (Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek)

10u10

Resultaten van vijf jaar vleermuizenmonitoring in “Den Blakken”
Geert Stevens en Marie Peters (Vleermuizenwerkgroep)

10u30

Toen de planten nog spraken, de flora van Gent anno 1815
Katrijn Vannerum (Plantentuin UGent)

10u50

Pauze
Tentoonstellingsruimte op niveau -1

11u10

Hoe gaat het met onze mossen en korstmossen?
Dirk De Beer (Nationale Plantentuin Meise)

11u30

2018: het jaar van de Kleine modderkruiper
Alain Dillen (Agentschap Natuur en Bos)

11u50

Oost-Vlaamse Provinciaal Prioritaire Soorten en Waarnemingen.be
Marc Herremans, Wouter Vanreusel (Natuurpunt Studie)
& Mark Alderweireldt (Provincie Oost-Vlaanderen)

12u10

Lunch, netwerking, postersessie, infostands

13u30

Vertrek bustransport workshops UGent
Laad- en loskade achterkant PAC, Oudescheldestraat

13u45

Workshops

16u15

Vertrek bustransport workshops UGent
K.L. Ledeganckstraat 35

16u30

Netwerking bij een glas
Tentoonstellingsruimte op niveau -1

INFO WORKSHOPS
Alle workshops starten om 13u45 stipt!
Voor de workshops in Universiteit Gent (spinnen, wilde bijen en pissebedden) wordt door ons
bustransport vanaf Gent Zuid voorzien, afspraak 13u30 aan de achterkant van het
provinciegebouw (Oudescheldestraat). Neem de hoofduitgang aan de centrale balie richting
Zuidplein, draai onmiddellijk links de Vlaanderenstraat in en neem de eerste straat links, daar
staat de bus.

WORKSHOPS
Je kan één workshop kiezen uit een keuze van zeven 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. SLEUTELEN MET SPINNEN
Begeleiding: Bram Vanthournout (UGent), Mark Alderweireldt (Provincie Oost-Vlaanderen en UGent),
Rop Bosmans (Belgische Arachnologische Vereniging 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.
2. 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.
3. GEOPUNT EN NATUURSTUDIE
Begeleiding: Evy Tortelboom (Agentschap Informatie 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.
4. MOSSEN EN KORSTMOSSEN IN HET VELD HERKENNEN
Begeleiding: Wouter Van Landuyt (INBO)
Locatie: PAC Gent Zuid, Zuidpark en balie gelijkvloers

De late winter, als de meeste natuur nog op een lager pitje draait, is een uitstekende 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.
5. SLEUTELEN MET PISSEBEDDEN
Begeleiding: Pepijn Bouraeve (werkgroep SPINICORNIS))
Locatie: Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen
Pissebedden vormen een belangrijke schakel in de ecologische keten maar de kennis over deze
soortengroep was tot voor kort erg beperkt. De werkgroep Spinicornis heeft zich de laatste jaren
toegelegd op deze boeiende groep van ongewervelden om de kennislacune te dichten. In deze
workshop maak je kennis met onze inheemse pissebedden en zet je de eerste stappen in de
determinatie van de verschillende soorten.

6. HET GENTSE SOORTENPLAN EN BIODIVERSITEIT IN DE STAD
Begeleiding: Geert Heyneman (Stad Gent))
Locatie: PAC Gent Zuid en omgeving

De stad Gent beschikt over een groot en verrassend biodivers grondgebied. Een grote
diversiteit aan habitattypes ligt daarbij aan de grondslag. De fauna en flora van het stedelijk
grondgebied is de laatste jaren gedetailleerd in kaart gebracht en gaf uiteindelijk aanleiding
tot het ontwikkelen van een actieplan voor waardevolle en zeldzame soorten in de stad.
Onze stadsecoloog neemt jullie in deze workshop naar buiten om het Gentse soortenplan en
de biodiversiteit in de stad in praktijk te ontdekken.
7. BRAAKBALLEN PLUIZEN EN DETERMINEREN
Begeleiding Paul Haustraete (Regionaal landschap Vlaamse Ardennen), Norbert Desmet (Natuurpunt)
en Johan Lefebvre (Kerkuilenwerkgroep Oost-Vlaanderen))
Locatie: PAC Gent Zuid, zaal Mondiale solidariteit, 3de verdieping

Reeds 20 jaar organiseert RLVA de opvolging van zo’n 150 nestkasten voor Kerkuil in de
Vlaamse Ardennen. Daarbij worden alle aanwezige braakballen verzameld. Deze leveren
een schat aan informatie over de voedselvoorkeur van deze uil en over de verspreiding van
de diverse prooisoorten. In deze workshop gaan we braakballen pluizen en determineren we
de prooiresten die worden aangetroffen.

ONZE PARTNERS, WAARVOOR
DANK !
UNIVERSITEIT GENT, Faculteit Wetenschappen en TEREC (Terrestrial Ecology Unit)
ARABEL Belgische Arachnologische Vereniging
Natuurpunt vzw
Natuurpunt Studie vzw
Vzw Durme
Agentschap Informatie Vlaanderen
Agentschap Natuur en Bos Vlaanderen
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Regionaal Landschap Schelde-Durme
Regionaal Landschap Meetjesland
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord
Bosgroep Midden-Oost-Vlaanderen
Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender

AGIV VLAANDEREN

PRAKTISCHE MEDEDELINGEN
Workshops starten om 13u45, 13u30 voor bustransport naar UGent
BRAAKBALLEN PLUIZEN EN DETERMINEREN
Locatie: PAC Gent Zuid, zaal De Langelede, eerste verdieping
ZAALWIJZIGING, NIET DE LIEVE MAAR DE LANGELEDE

GEOPUNT EN NATUURSTUDIE
Locatie: PAC Gent Zuid, zaal De Moervaart, eerste verdieping

MOSSEN EN KORSTMOSSEN
Locatie: PAC Gent Zuid, balie gelijkvloers

SOORTENPLAN STAD GENT
Locatie: PAC Gent Zuid, zaal gelijkvloers
BUSTRANSPORT 13u30 aan de laad- en loskade achteraan ons gebouw

SLEUTELEN MET SPINNEN
SLEUTELEN MET WILDE BIJEN
SLEUTELEN MET PISSEBEDDEN
Locatie: Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Ledeganckstraat 35, Gent, hoogbouw
practicumzaal 3e verdieping

