Verslag vergadering Zoogdierenwerkgroep WD&S, 17 feb 2020
Locatie en tijd: Bezoekerscentrum Molsbroek, Lokeren, 20u - 22u20

Aanwezig: Caroline Tas, Geert Van Damme, Frans Van Havermaet, Philippe Cattelain,
Joris Everaert (verslag).

Verontschuldigd: Sarah De Saeger, Rika Van de Walle, François D'hollander, Steven Goossens, Arnout Pieters.

1. Financiën
Momenteel staat er 478 € op onze projectrekening bij Natuurpunt Studie. De onkosten
voor aankoop Bushnell Core DS cameraval incl. beveiligingscase, 2 kabelsloten, 2
hangsloten, 2 SD-kaarten, en 12 Fujitsu PRO 2450 mAh AA batterijen, in totaal 513 €,
zijn reeds verrekend. Er komt nog 210 euro binnen van de voorbije cursus (Geert). Joris
diende begin 2020 de jaarlijkse aanvraag in voor ondersteuning vanuit Natuurpunt Studie
(Zin-In-Natuur.Studie). Normaal komt daarvan dan 500 euro binnen dit jaar.
2. Materiaal en interne communicatie
 Bushnell NatureView HD en Bushnell Core DS no-glow zijn momenteel bij Joris (otter).
 Geert schenkt een Maginon WK4HD aan de werkgroep, en een andere kan ook tijdelijk
gebruikt worden voor de otter (beide bij Joris).
 Er werd een Mostela gemaakt voor de werkgroep.
 De google drive spreadsheet voor beschikbaar materiaal die Caroline maakte, zal
worden aangevuld.
 Bino microscoop: mogelijkheid voor gebruik (via vzw Durme) of aankoop bekijken.
Tegen wanneer? Eind maart?
 Whatsapp groep is aangemaakt (Caroline).
3. Cursussen
CVN cursus bosgids 2020
Hulp vanuit de werkgroep voor onderdeel zoogdieren:
 7 maart: bosvogels en zoogdieren, ook theorie in Hof ter Saksen (Johan Vercauteren)
 5 juni: wandeling in Hamme, o.a. muizenvalletjes en grote zoogdieren incl. filmpjes
tonen voor de wandeling (Caroline en Frans), vleermuizen (mogelijk Joris, wellicht ook
Arnout).
Cursus spoorzoeken (najaar 2019) was succesvol.
Cursus zoogdieren vanuit Natuurpunt Waasland – Scousele (Steendorp)
Zal verschoven worden naar 2021. Er zijn 6 avonden gepland (moet nog wel
aangevraagd worden bij Natuurpunt-CVN). Men wil graag daar waar mogelijk
samenwerken met onze werkgroep. Nine Van Hoyweghen (coördinator) neemt in het
najaar van 2020 terug contact op om te horen wat mogelijk is.
Mogelijke mini-cursus batdetector
Organisatie door Joris, i.s.m. vzw Durme & de ZDW, wellicht in aug-sept 2020.
LIFE project SPARC
Cursus voor sigma gids, start (wellicht) in aug. 2020. Nog afspreken met Provincie.
Is al bezig (RLSD).

4. Vlaamse en regionale projecten
Nieuwe Vlaamse zoogdierenatlas 2024

Eerdere informatie: Er wordt gewerkt aan een nieuwe zoogdierenatlas van Europa (veldwerk klaar
in 2022, publicatie in 2024), met hokken van 50x50km waardoor voor Vlaanderen niet veel extra
werk is. Maar het is een gelegenheid om hier het inventariseren aan te wakkeren, met ook een
update van de Vlaamse zoogdierenatlas. Vanaf 2019 worden jaarlijks een aantal soorten in de
kijker gezet. Voor elk van die soorten zullen er opleidingsmomenten komen. Ook het braakballen
pluizen zal men als belangrijke inventarisatiemethode weer gericht inzetten en promoten. Zie o.m.

http://www.zoogdierenwerkgroep.be/studie/zoogdieren-inventariseren/braakballen-pluizen
Joris neemt contact op met Annelies Jacobs (Natuurpunt) i.v.m. laatste info en planning,
ook voor o.a. oproep woelmuizen en braakballen uilen?
Meetnet Otter
In Limburg (gebied van de Aabeek en Stamprooierbroek en co) werden onlangs door
INBO controlepunten vastgelegd, en gaan de vrijwilligers in de komende
weken (feb-maart) daar op terrein. Maar ook in het gebied van vorig jaar (cf. state of the
art-rapport Scheldevallei) wordt dit jaar nog een selectie van controlepunten opnieuw
gecheckt - dat is dan een extra tov wat contractueel is vastgelegd (o.a. Geert in
Vlassenbroekse polder en Grembergen, Joris in Berlare regio).
Projectinfo, zie https://www.meetnetten.be/projects/66/
Project otterland in Scheldevallei
De trekkende partners zijn WWF-België, ANB, Regionaal Landschap Schelde-Durme
(RLSD) en Regionaal Landschap Rivierenland (RL). Het werkingsgebied zijn de
gemeenten Kruibeke, Hoboken, Puurs – St-Amands, Bornem, Willebroek, Mechelen,
Schelle, Niel, Boom, Rumst, Temse, Hamme, Waasmunster, Lokeren, Dendermonde en
Berlare. Uitgangspunt vormen de Sigmagebieden en de hiermee samenhangende recente
terugkeer van de otter in de Scheldevallei. Doel is de waterrijke gebieden beter te
verbinden met overige natuurgebieden, waterpartijen, rivieren en voormalige
ontginningsplassen, om de knelpunten (ook van verkeer) voor de soort weg te werken.
Hiervoor start men lokale en strategische samenwerkingen op en zet men in op
communicatie, beleving en participatie.
5. Activiteiten en regionaal onderzoek
Ottersporen
Mogelijkheid voor een activiteit om naar ottersporen te gaan zoeken in Kruibeke?
Joris neemt ook hiervoor contact op met Annelies Jacobs.
Braakballen avond voorjaar 2020
27 maart in Hamme, Durmedroom (20u). Eventueel horen voor bino microscoop van vzw
Durme (Philippe). Voorlopig nog niet zoveel volk op gereageerd. We maken nog wat
publiciteit.
Waterspitsmuis onderzoek 2020
In mei en juni 2020, vooral met focus op camera’s + lokstof (best ook met mostela).
Mogelijkheid in Grembergen broek (François), of eventueel ook later (juni) aan
Donkmeer (Reservaatzone, Turfput) in Berlare en/of de Linie in Lokeren (eerdere
waarneming). Afspreken met Philippe & Joris. Vastleggen in voorjaar 2020. Voorlopig 9
mei vastgelegd om camera’s te installeren in Grembergen broek (François).
Camera & muizenvalletjes onderzoek 2020 (algemeen)
Onderling met elkaar afspreken, bv. ook eens in Eenbes (Caroline, Daan Van Eenaeme).
Dia-avond door Frederic Thoelen (6 maart), van wezel tot wolf
Uitgesteld naar voorjaar 2020, 6 maart, Sint-Gillis.

Zoogdierenreis juni 2020
Organisatie door Jorn Van Den Bogaert en Geert. Vanuit Finland richting Russische grens.
6-13 juni 2020. Een aankondiging volgt binnenkort.
Infoavond Bever (Hamme)
Normaal in najaar.
Mopsvleermuisproject
Voorstel LIFE project haalde het niet. Een wetenschappelijke paper is in opmaak (Joris).
Zenderweekend 2020 zal weer in juli zijn, zeker ook weer rond Stekene.
BatLife Europe, een koepelorganisatie voor de bescherming van vleermuizen, roept de
mopsvleermuis uit tot de 'Europese Vleermuis van het Jaar 2020-2021'. We bekijken met
de vleermuizenwerkgroep Natuurpunt nog welke speciale activiteit(en)/acties we
daarrond kunnen doen.
Nacht van de Vleermuis 2020 (28 augustus)
Wellicht aan Lippenbroek Hamme (kern Hamme, Frans & eventueel Joris). Eerst
presentatie in infopunt Sigma thv. de Bunt. Met Caroline afspreken voor muizen, en Joris
komt ook voor vleermuizen.
Zoogdieren weekend ardennen 2020
18-20 september 2020
Wakona soortenzoekdag juni en september 2020
Zaterdag 6 juni en zaterdag 22 augustus 2020.
We bezoeken dit jaar een nog weinig onderzocht gebied, namelijk de door Natuurpunt
nieuw aangekochte bossen langsheen de Schelde te Moerzeke-Hamme. Daarom opteren
we er voor om er meteen 2 soortenzoekdagen te laten doorgaan.
Joris (vleermuizen): OK voor 6 juni, maar 22 augustus wellicht moeilijk maar dan kunnen
we batdetectors voorzien worden. Ook wameravallen die periode?
Muizen: af te spreken.
Wakona natuurstudiedag najaar 2020
Zaterdag 10 oktober 2020. Programma moet nog vastgelegd worden (overleg daarover
op 25 feb).
Egel project
Gaat voorlopig niet door (geen verdere informatie vanuit Stad Sint-Niklaas).
6. Varia
 Problematiek van Marter-afschriktoestellen (o.a. in Aldi): Annelies Jacobs eens daarover
contacteren (Joris).
 RLSD folder: Activiteiten niet vergeten doorgeven.

Volgende vergadering: zal nog vastgelegd worden

