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Natuurpunt telt planten- en diersoorten 

Veel nieuwe soorten  
langs het kanaal Gent-Brugge 

 
 
Op zaterdag 9 juni organiseerde Natuurpunt een ‘1.000 soortendag’ langs het kanaal Gent-
Brugge. In samenwerking met de Vlaamse Waterweg beheert Natuurpunt enkele terreinen 
langs het kanaal, onder meer in Aalter en Nevele. De bedoeling van deze jaarlijkse activiteit 
is om zoveel mogelijk planten en dieren op naam te brengen. Dankzij deze grondige 
inventarisaties krijgen we een goed beeld van de actuele natuurkwaliteit van een gebied. Elk 
jaar wordt de 1.000 soortendag in een ander Meetjeslands natuurgebied georganiseerd. 
Specialisten uit de regio komen dan samen en gaan op zoek naar planten en paddenstoelen, 
naar klein grut zoals vlinders en kevers en naar grotere soorten zoals vogels en zoogdieren. 
 
Kromme ruggen 
“Elke vrijwilliger heeft zo zijn specialiteiten,” 
zegt Jan Versigghel, één van de 
coördinatoren van het gebeuren. “Sommige 
mensen gaan een hele dag op zoek naar 
spinnetjes, anderen krommen hun rug om 
kevers uit de kanaalberm te plukken. We 
proberen die op naam te brengen en zetten 
ze dan terug.” Het invoeren van de meeste 
gegevens gebeurt in ‘realtime’: met een app 
op de smartphone worden de gegevens 
meteen op www.waarnemingen.be 
gepubliceerd. “Dat bespaart ons heel wat 
tijd. Bij twijfelgevallen nemen we foto’s 
zodat andere specialisten ons kunnen helpen om de soort op naam te brengen.” 
 

foto: de larve van dit bladhaantje (een soort kever) ziet er spectaculair uit,  
maar je moet wel goed kunnen zoeken om het te vinden (Henk Wallays) 

 
Bijleren 
“Meer dan 630 soorten werden op naam 
gebracht,” zegt bijenspecialist Henk Wallays 
trots. “Het gaat ons niet alleen om het op 
naam brengen van de soorten. We leren er 
ook uit voor het beheer van een gebied. Dit 
jaar vonden we bijvoorbeeld de 
zwartgespoorde houtmetselbij. Die is eerder 
zeldzaam en nestelt graag in dood hout. 
Langs de kanaalbermen vind je dan wel de 
geschikte bloemen voor deze bijen, maar er 
ligt weinig dood hout zodat ze het moeilijker 

http://www.waarnemingen.be/


hebben om zich voort te planten. Dus dat is een punt in het beheer waar we extra op kunnen 
letten.” 

foto: vijfvlek Sint-Jansvlinder, een opvallende nachtvlinder  
die overdag actief is (Henk Wallays) 

 
Soortenrijke bermen 
“Onze plantenspecialisten waren in de wolken met de vondst 
van onder meer gestreepte klaver. Ook over de grote 
aantallen van het zandblauwtje waren ze opgetogen, want die 
plant met prachtige blauwe bloemen is belangrijk voor heel 
wat bijen en vlinders. Mooie vondsten zijn ook hondskruid, 
kleine ratelaar, bevertjes en gewone agrimonie – allemaal 
minder algemene soorten die in onze regio vrijwel uitsluitend 
langs het kanaal voorkomen.” 
 
“Deze telling leert ons dat de bermen zeer soortenrijk zijn. 
Vooral de zones waar al jaren een doordacht natuurbeheer 
gevoerd wordt, scoren goed. Maar ook de inspanningen van 
de Vlaamse Waterweg voor een ecologisch maaibeheer langs 
het kanaal lonen. Met extra maatregelen kunnen we de 
biodiversiteit in de kanaalbermen nog verhogen en verder 
werk maken van een erg waardevol groen lint tussen Gent en 
Brugge. Natuurpunt zet hier graag verder haar schouders 

onder.” 
foto: hondskruid fleurt de bermen op met haar kleurrijke verschijning (Henk Wallays) 

 
Een volledig overzicht van de soorten die werden waargenomen vind je op 
www.NPMeetjesland.be/1000soorten. 
 
 
Meer informatie voor de pers:  
Jan Versigghel, jan.versigghel@skynet.be, 09 375 21 28 
 
 
Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw is een erkende regionale natuur- en milieuvereniging en werkt in de 
veertien gemeenten van het Meetjesland. Acht Meetjeslandse afdelingen van Natuurpunt en twaalf andere lokale 
verenigingen zijn aangesloten bij NPM. Ze helpen mee de natuur in onze streek te behouden en beschermen. Dat 
gebeurt onder meer via activiteiten, beheerwerken en projecten met gemeenten. Het driemaandelijks tijdschrift 
‘Natuur en landschap Meetjesland’ informeert de leden. 
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