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1. Wat bracht 2017 tot nu toe, activiteiten/bijzondere waarnemingen
De activiteiten en waarnemingen van 2017 worden besproken. Enkele van de
activiteiten: verschillende muizenmeetnet inventarisaties, waterspitsmuis
onderzoek, braakballen pluisavonden, takkenhopen maken voor boommarter op 21
jan, beveravond op 24 feb, nacht van de vleermuis op 25 aug, zoogdier-safari op 27
okt, presentatie op de Belgische vleermuizenstudiedag, presentatie op de WAKONA
natuurstudiedag, de zoogdierreis naar Finland in juni, en het weekend naar de Hoge
Venen in sept.
Bijzondere waarnemingen van zeldzame vleermuizen (grote rosse vleermuis en vale
vleermuis in Hamme, mopsvleermuisonderzoek,..), zeldzame muizen
(waterspitsmuis, eikelmuis), enz. Er zal meer informatie worden opgevraagd over
de eikelmuis waarneming. De bevers lijken ook uit te breiden in de regio.
2. Bespreking afgelopen zoogdierencursus
De cursus was een succes. Via een mailing groep gaan we verder contact houden
met de deelnemers.
Financiële afrekening (Geert): 1062€ winst. Voorstel om daarvan 800€ naar de
werkgroep te laten gaan, en de rest naar de Natuurpunt afdeling ’s Heerenbosch
voor onkosten/organisatie. Dit voorstel wordt goedgekeurd.
3. Eigen rekening?
Het geld van de werkgroep kan eventueel op de rekening van afdeling ’s
Heerenbosch, of bij WAKONA. Maar ook een werkgroep/project-rekening via
Natuurpunt Studie (i.k.v. Zin in Natuur.Studie) is mogelijk en misschien nog het
meest logisch. Joris bekijkt dit eens om te regelen begin 2018 (na terugkoppeling
met kernleden).
4. Subsidies aanvragen
Via Zin in Natuur.Studie van Natuurpunt Studie, kunnen studiewerkgroepen een
subsidie krijgen, via een puntensysteem afhankelijk van het aantal activiteiten,
inventarisaties, werking, e.a.
We zijn met de werkgroep bij Natuurpunt Studie reeds geregistreerd als regionale
studiewerkgroep (Joris). We kunnen tot 31 januari 2018 een aanvraag indienen
voor het werkjaar 2017 en gaan dit ook effectief doen.
Joris zal navraag doen bij Tom Neels (om af te stemmen met de overkoepelende
studiewerkgroep WAKONA) en Annelies Jacobs (Natuurpunt Studie), en de aanvraag
op tijd indienen.

5. Aankopen
Er kan minstens één wildcamera aangekocht worden vanuit de middelen van de
werkgroep (bv. Bushnell trophy incl. beveiliging). Aankoop kan door Geert.
Een mogelijke online winkel is cameraval.eu van Heleentje De Brauwer en René
Janssen.
6. Aanmaken mailgroepen (bv. kern, studie, activiteit)
We gaan enkele google mailgroepen aanmaken (Philippe)
-kern = personen die regelmatig naar vergaderingen gaan
-activiteiten
-studie/info (eventueel)
7. Planning activiteiten 2018: braakballen pluizen, muizen vangen buiten &
binnen meetnet, vleermuizen, e.a.
-Winter activiteit (feb/ma): verslag zoogdierenreis Finland juni 2017 (Geert),
op 2 februari in Sint-Gillis (schuurtje).
-Braakballen pluizen
Voor de kern: 21 dec 2017, om 19u30 bij Philippe.
Op 1 maart 2018 komt er ook een grotere publieksactiviteit/studieavond
braakballen pluizen (Frans & Philippe).
-Project waterspitsmuis: stand van zaken en planning
We blijven verder zoeken met diverse technieken.
Braakballen pluizen blijft succesvol.
Valletjes plaatsen in Berlare, Durmemeersen Ten Reyen langs E17 (contact Kristof
Scheldeman vzw Durme), Oude Durme (contact ANB & lokale vogelkijkers),
Hamme, en eventueel ook in het Molsbroek.
-Meetnetten muizen
Iedereen stuurt de resultaten van vorige jaren door naar Philippe.
Gegevens, foto’s e.d. kunnen eens in de cloud gezet worden.
Meetnetten planning 2018: Hamme-Moerzeke (3, waarvan zeker al op 20 oktober),
Buggenhout (1), Daknam (1), Puitvoet St-N (1).
Andere? (Joris doet navraag bij Tom Neels + Diemer Vercayie).
-Wildcamera onderzoek
We zullen locaties proberen in o.m. Hamme, langs de Durme (otter), Lippenbroek.
Voor otter zullen we nagaan bij INBO (Joris) welke lokmiddelen (lokvissen) kunnen
gebruikt worden en hoe.
We doen ook navraag wie op de zoogdierendag de oproep deed voor cameravallen
monitoring.
-Otter activiteit/onderzoek
Rondleiding/excursie in omgeving waar de otter nu al aanwezig is? (navraag bij
locals & INBO). Eventueel een info/kennis avond (INBO)?
Eventueel ook een publiekinfoavond (Geert hoort eens bij INBO).

-Vleermuisonderzoek
Joris zal weer op veel plaatsen inventariseren, ook tijdens het voor- en najaar in
Hamme. Hij zal ook weer de coördinatie doen van het mopsvleermuis onderzoek
(minstens proberen vangen en zenderen in het Stropersbos/Clingse bossen en
mogelijk ook weer in Puyenbroeck).
-Nacht van de vleermuis, op 25 augustus aan de Bunt in Hamme (Joris, als activiteit
NP Hamme en vzw Durme).
-Zoogdierenweekend Plateau des Tailles 21-23 sept 2018 (Geert)
Max. 16 man, ca. 120 € (afhankelijk van aantal).

8. Varia
-Geen bijzondere variapunten.
-De vergadering wordt afgesloten met een presentatie van het
mopsvleermuisproject (Joris)
Einde van de vergadering, rond 22u30

