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Stierkikker gehoord? Meld het! 
  
Het LIFE-project 3n-stierkikker combineert verschillende bestrijdingstechnieken 
om de verspreiding van Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen te stoppen. Om 
die bestrijding goed te kunnen uitvoeren, is het van groot belang dat we de 
verspreiding van de soort door en door kennen.  
Wij hebben jouw hulp nodig om de volledige populatie in kaart te brengen! 
Bezorg ons jouw waarneming via waarnemingen.be en help ons zo om 
onbekende populaties in beeld te brengen. 
  
GEEF EEN MELDING DOOR 

   

  

  
    

  

https://clicktime.symantec.com/3A8taYhzfmStZLdzLLwcuWu6H2?u=https%3A%2F%2Felinkeu.clickdimensions.com%2Fm%2F1%2F55377451%2Fp1-t20143-e763ac421aff48f5b144313f85849460%2F1%2F1%2F1
https://clicktime.symantec.com/3LNifkBipRPB8y2Zdp2dNcU6H2?u=http%3A%2F%2Fwww.stierkikker.be%2F
https://clicktime.symantec.com/33rDztF6eYk1M1AemxFR3596H2?u=https%3A%2F%2Fwww.ecopedia.be%2Fdieren%2Famerikaanse-stierkikker
https://clicktime.symantec.com/32nnyHUyZ1FFCJR54kwS8xX6H2?u=https%3A%2F%2Fwaarnemingen.be%2F
https://clicktime.symantec.com/3NRSwYwPLuqMiMRUBieZty6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.natuurenbos.be%2Fstierkikker-gehoord-meld-het


 

 
  

   
Bekijk de beelden van 
onze cameravallen! 
  
Roel D’Haese (biologiestudent UA) 
werkt dit voorjaar voor zijn stage mee 
aan de monitoring van 
amfibieëntunnels, amfibieëntrappen 
en poelen. Er werden veel nieuwe 
cameravalbeelden ingezameld die je 
nu ook online kan bekijken. 
Wil je mee onderzoeken welke dieren 
je in amfibieëntunnels in de provincie 
Antwerpen kan tegenkomen, bekijk 
dan de cameravalfoto’s op Doe Dat 
(wel eerst inloggen). Veel plezier! 
  
BEKIJK DE BEELDEN OP DOE DAT  
  
   

  

  
    

  

Mijn Tuinlab 
  
Eind april werd Mijn Tuinlab 
gelanceerd, een nieuw citizen-science 
portaal rond tuinen. Natuurpunt, 
Kenniscentrum tuin+ en KU Leuven 
willen hiermee meer te weten komen 
over de vele lapjes privé-groen in 
Vlaanderen, die samen maar liefst 9% 
van ons grondgebied beslaan. Met 
een paar klikken maak je een eigen 
Tuinlab aan. Bereken je eigen 
tuinscore, lees tuintips op maat of 
doe mee aan telprojecten 
(vogeltelling, vlindertelling). 
Regelmatig komen er nieuwe 
projecten bij. 

  
HOE SCOORT JOUW TUIN? 

  

   

    

  

  
    

  

https://clicktime.symantec.com/3Fte1CC2PhWwLeBLvjJZKid6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.doedat.be%2Finstitution%2Findex%2F1135623%3Flang%3Dnl_BE
https://clicktime.symantec.com/3N1tTnjZUgiDmxdpjRhk5sG6H2?u=https%3A%2F%2Fmijntuinlab.be%2Fprojects%2F
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Te gast in een nestkast 
  
De coronacrisis zorgt ervoor dat er 
minder te beleven is, want je 
verplaatsen naar de andere kant van 
Vlaanderen kan niet meer. Gelukkig 
bestaat daar een perfecte oplossing 
voor! Dankzij dit overzicht van 
fascinerende livecams kan je live 
volgen wat er zich afspeelt in tal van 
nestkasten verspreid over ons land. 
In de provincie Antwerpen kan je 
kijken naar de livecam bij Agfa 
Gevaert in Mortsel. 
  
BEKIJK DE LIFECAMS 
   

  

  
    

  

Gierzwaluw gezien? 
  
Vanaf 1 mei is het meestal zover: de 
gierzwaluwen zijn terug! 
Waarnemingen van deze mooie vogel 
kunnen ingegeven worden via een 
meldpunt gierzwaluwen. Het 
meldpunt wil zoveel mogelijk 
nestplaatsen in kaart brengen om 
deze soort beter te kunnen opvolgen 
en beschermen. Meer info over 
gierzwaluw vind je hier. 
  
NAAR HET MELDPUNT 

  

   

 

Gierzwaluw © Vilda - Yves Adams 

   

  

  
    

  

https://clicktime.symantec.com/3NozVYNg5ECqSjmFHfXNawQ6H2?u=https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc-nd%2F2.0%2Fnl%2F
https://clicktime.symantec.com/37QhmHyfJ1wq3jVDkt83Ar16H2?u=https%3A%2F%2Fwww.natuurpunt.be%2Fnieuws%2Fte-gast-een-nestkast-fascinerende-livecams-vlaanderen-20200408
https://clicktime.symantec.com/3Y2jGSo2YLV2tibTp1NnMbQ6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.natuurpunt.be%2Fpagina%2Fgierzwaluw
https://clicktime.symantec.com/32X5zmUyZG3mPV4VNWxTJJu6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.natuurpunt.be%2Fnieuws%2Fwaar-broeden-nog-gierzwaluwen-20190606%3Futm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DNatuurbericht%2520-%2520Waar%2520broeden%2520nog%2520gierzwaluwen%26utm_content%3DNatuurbericht%2520-%2520Waar%2520broeden%2520nog%2520gierzwaluwen%2BCID_46e9acabd5b61b18d2d1cc60c7c9a851%26utm_source%3DCampaign%2520Monitor%26utm_term%3DDe%2520roep%2520van%2520de%2520gierzwaluw%2520is%2520echt%2520een%2520zomers%2520geluid%2520Je%2520ziet%2520ze%2520razendsnel%2520achter%2520elkaar%2520door%2520de%2520straat%2520of%2520langs%2520een%2520gebouw%2520scheren%2520met%2520hun%2520luide%2520karakteristieke%2520srriieee%2520vertelt%2520Karin%2520Gielen%2520Gierzwaluwenwerkgroep
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Kunnen onderzoekers 
vleermuizen besmetten 
met Covid-19? 
  
Het recent ontdekte SARS-CoV-2 
(Covid-19) is een nieuw 
coronavirus dat van dier op mens 
is overgesprongen. Volgens 
genetisch onderzoek is het virus 
van een Chinese vleermuissoort, 
al dan niet via andere 
tussengastheersoorten, bij de 
mens terechtgekomen. Zouden 
vleermuisonderzoekers onze 
vleermuizen kunnen besmetten? 
  
LEES HET ARTIKEL 
. 

   

  

  
    

  

   

   
Red de biodiversiteit, samen en nu! 
Provincie Antwerpen ondersteunt de 
campagne #samenvoorbiodiversiteit 
Meer informatie op 
www.samenvoorbiodiversiteit.be 
  

 

  

  
    

  

Meer natuurberichten uit de provincie Antwerpen? 

Op de website van Natuurpunt vind je meer actuele natuurberichten uit de 
provincie. Veel leesplezier! 
NAAR HET NATUURNIEUWS 
  
Wil je zelf bijdragen aan deze nieuwsbrief? Aarzel dan niet contact op 
te nemen via ankona@provincieantwerpen.be 

   

  

 
ANTenne is een samenwerking tussen de provincie Antwerpen en Natuurpunt 
Studie vzw. 

   

  

https://clicktime.symantec.com/3GbiTYqeASSf35pDn5YHQLa6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.inbo.be%2Fnl%2Fkunnen-vleermuisonderzoekers-vleermuizen-besmetten-met-covid-19-nb-0520
https://clicktime.symantec.com/32AXWSKrrpp8tmcw39qhGgc6H2?u=http%3A%2F%2Fwww.samenvoorbiodiversiteit.be%2F
https://clicktime.symantec.com/3DUr4xX6tsVWSc5rEEVvpZK6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.natuurpunt.be%2Fnieuws%3Ftag%3D959%26type%3D43
mailto:ankona@provincieantwerpen.be


Departement Leefmilieu - Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid 
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen 
ankona@provincieantwerpen.be 

     

  

 

  

 

   

  

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je hierop bent ingeschreven. 
Bewerk je inschrijving | Uitschrijven 

      

 
 

mailto:ankona@provincieantwerpen.be
http://web.provincieantwerpen.be/provincieantwerpenbe-avrml/pages/dxwfrqobeemp8qanoiuxka.html?_cldunsub=test
http://web.provincieantwerpen.be/P.aspx?accountKey=avrML9SKTRkyNjDMgXNT5Q&PageId=7a8583aeffa9e911a9ec000d3a2bbda1
https://www.facebook.com/provincie.Antwerpen/
https://clicktime.symantec.com/35simszic1cjpUSBDpWXxm16H2?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fprov_antwerpen
https://clicktime.symantec.com/3WtPwst1gjcfqkANcJG4k3H6H2?u=http%3A%2F%2Fanalytics-eu.clickdimensions.com%2FSocialLinks.aspx%3Fdata%3DX2xpbms9aHR0cDovL2FuYWx5dGljcy1ldS5jbGlja2RpbWVuc2lvbnMuY29tL2VtYWlsY29udGVudC9hdnJNTDlTS1RSa3lOakRNZ1hOVDVRJl9haz1hdnJNTDlTS1RSa3lOakRNZ1hOVDVRJl9hY3Q9MSZfdHlwZT0xJl9tc2c9%26_rid%3Dtest%26_es%3Dtest
https://clicktime.symantec.com/3WgoUWxNyHib3K2UCwHAogY6H2?u=http%3A%2F%2Fanalytics-eu.clickdimensions.com%2FSocialLinks.aspx%3Fdata%3DX2xpbms9aHR0cDovL2FuYWx5dGljcy1ldS5jbGlja2RpbWVuc2lvbnMuY29tL2VtYWlsY29udGVudC9hdnJNTDlTS1RSa3lOakRNZ1hOVDVRJl9haz1hdnJNTDlTS1RSa3lOakRNZ1hOVDVRJl9hY3Q9MSZfdHlwZT0zJl9tc2c9%26_rid%3Dtest%26_es%3Dtest
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