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Verslag eerste Belgische dubbelexcursie (2010) 
 
Tim Struyve 
 

Deze dubbelexcursie vond plaats op 12–13 juni 2010. Voor een volledige lijst 
van de waargenomen soorten, zie www.phegea.org (Phegea 2011). 

Deel 1: zilte kreken van het Meetjesland (Oost-Vlaanderen) – 

12 juni 2010 

Er werden twee verschillende kreken bezocht: in de voormiddag een oude 
kreek in de Jeronimuspolder, waar het grootste deel van de kreekbodem uit 
grasland bestaat, met heel wat zilte kenmerken. Het is een terrein dat vrij moeilijk 
te bemonsteren valt, waardoor de soortenrijkdom eerder zwak is. Toch levert dit 
terrein heel wat bijzonderheden op, waaronder twee eerste waarnemingen voor 
België! Een duidelijk teken dat deze regio onderbemonsterd is. In de namiddag 
werd een zilte kreek (Molenkreek) bezocht, waar de kreekbodem voornamelijk 
uit rietland en open water bestaat. De bemonsteringen waren hier voornamelijk 
gericht op de strooisellaag van het rietland. 

Deel 2: Xerotherme Maashelling te Andenne (Namur) – 13 juni 

2010 

Tijdens dit tweede deel van de dubbelexcursie werd in de voormiddag een 
voormalig slibbekken bemonsterd dat momenteel ingericht is als een onderdeel 
van het natuurgebied "Le Sclaigneaux". Door inrichtingswerken in het voorjaar 
en het uitblijven van regen stond de volledige site er uitzonderlijk droog bij. 
Tegen de middag groeide het aantal deelnemers flink en werden de steile en 
rotsige hellingen van dit reservaat bezocht. Door de zuidgeoriënteerde ligging en 
de schrale bodem is de vegetatie en de hieraan gebonden insectenrijkdom 
uitzonderlijk.  

  ___________________________  


