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1. Financiën 
 

Momenteel staat er 978 € op onze projectrekening bij Natuurpunt Studie. Joris diende 
begin 2021 de jaarlijkse aanvraag in voor ondersteuning vanuit Natuurpunt Studie (Zin-
In-Natuur.Studie). Wellicht komt daarvan dan 500 euro binnen dit jaar.     
 

2. Materiaal en interne communicatie 
 
 Er zullen nog 2 extra kwalitatieve cameravallen worden aangekocht voor de werkgroep, 

wellicht Bushnell Core DS nog-glow en low-glow, incl. extra oplaadbare batterijen (ook 

o.a. voor de Bushnell NatureView HD, 4 kabelsloten, en hangslotjes (Joris). 
 Mostela’s van Geert & Philippe zijn (tijdelijk) ook voor de werkgroep beschikbaar, en 

o.a. indien nodig tijdelijk een struikrover en Bushnell cameraval van Arnout.  
 Extra mostela zelf bouwen: Caroline haar man zou dit binnenkort kunnen maken, de 

Bushnell NatureView HD (met voorzetlensjes) kan daarin gebruikt worden. 
 Bino microscoop: mogelijkheid voor gebruik (via vzw Durme) of anders aankopen. 

Zeker nagaan tegen maart. 
 De google drive spreadsheet van het beschikbaar materiaal zal worden aangevuld. 

 Whatsapp groep blijft vrij goed actief. 
 
3. Cursussen 
 

Medewerking CVN cursus bosgids 2021 (uitgesteld in 2020) 
Wij gingen o.a. helpen voor wandeling in Hamme: o.a. muizenvalletjes en grote 
zoogdieren incl. filmpjes tonen voor de wandeling (Caroline en Frans), vleermuizen 
(mogelijk Joris, mogelijk ook Arnout).  

Frans vraagt na wat de nieuwe planning kan worden voor 2021.  
 
Medewerking cursus zoogdieren NP Waasland–Scousele (Steendorp) 2021 
Was verschoven naar 2021. Er waren 6 avonden gepland (moest nog wel aangevraagd 

worden bij Natuurpunt-CVN). Joris vraagt na bij Nine Van Hoyweghen (coördinator). 
 
Mogelijke mini-cursus batdetector 
Organisatie door Joris, i.s.m. vzw Durme & de ZDW: beter verschuiven naar 2022. 

 
LIFE project SPARC 
Cursus voor sigma gids. Werd gestart in 2020 maar niet afgewerkt.  
 

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 gingen jaarlijks een aantal soorten in de kijker 
gezet worden. Voor elk van die soorten gingen er opleidingsmomenten komen. Ook het braakballen 

pluizen wil 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. 

 

http://www.zoogdierenwerkgroep.be/studie/zoogdieren-inventariseren/braakballen-pluizen


Meetnet Otter 
Ook in Limburg (gebied van de Aabeek en Stamprooierbroek en co) werden begin 2020 

door INBO controlepunten vastgelegd maar de geplande inventarisaties konden niet 
doorgaan. Een deel van de punten die in 2019 al in en rond de Scheldevallei werden 
afgebakend en gecontroleerd, zijn in 2020 op eigen initiatief weer gecontroleerd (Geert, 
Joris). Dit kan in principe ook weer in 2021 (af te spreken met NP zoogdierenwerkgroep).  

Projectinfo: https://www.meetnetten.be/projects/66/ 
 
Project otterland in Scheldevallei 
Op 24 september 2020 was er een succesvolle workshop (Temse). Onze werkgroep zal 

helpen bij dit project.  
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 door verkeer) voor de soort weg te werken.  
 
5. Activiteiten en regionaal onderzoek 
 

Activiteit ottersporen 2021 
Mogelijkheid voor een 2021 activiteit om naar ottersporen te gaan zoeken in Kruibeke? 
Joris kan in 2021 ook een activiteit organiseren (voor de kern van de werkgroep) in het 
natuurreservaat Groot Molsbroek en omgeving (Durmevallei). Meer info volgt. 
 

Cameraval onderzoek 2021 
 De cameravallen in Lokeren, Waasmunster en Berlare worden weer heel het jaar 

ingezet, o.a. voor opvolging otter (organisatie via Joris). 

 Vanaf eind januari zetten we gericht ook verschillende cameravallen in Hamme, o.a. in 
de hoop op otter (organisatie via Frans).  

 Ook elders in de regio proberen we (tijdelijk) cameravallen in te zetten. 
 

Zoogdierenreis Finland 27 mei – 6 juni 2021 
Organisatie via Geert. Vanuit Finland richting Russische grens. Een aankondiging volgt 
binnenkort, indien Corona het toelaat. 
 

Wakona soortenzoekdag(en) 2021 
Werd uitgesteld in 2020. In 2021 gaat hetzelfde eerder geplande programma door, op 17 
juli en voor geïnteresseerden ook nog mogelijkheid op 18 juli, in de door Natuurpunt 
nieuw aangekochte bossen langsheen de Schelde te Moerzeke-Hamme. De feestcontainer 

zal heel het weekend aan de Gespoelde Put staan. Nog concreet aan te kondigen (Frans). 
Ook 1000-soortendag daar dit jaar? 
 
Mopsvleermuisproject 

Een wetenschappelijke paper is in opmaak (Joris). Zenderweekend 2020 werd afgelast, 
en het is onzeker of dit in 2021 weer kan doorgaan (voorzorgsmaatregelen bescherming 
vleermuizen tegen Corona). Inventarisatie met bat-detectors en kolonie-opvolging met 
warmtebeeldkijkers kan wel weer doorgaan zoals altijd. Joris gaf op 4 december 2020 

een presentatie op de virtuele VLEN 2020-2 avond, over het succesverhaal van het 
mopsvleermuis onderzoek sinds eind 2014. Deze kan online nog bekeken worden:  
https://www.vleermuis.net/meer-weten/nieuws-archief/757-vlen-avond-en-2020-2-staat-online 
 

Nacht van de Vleermuis 2021 in Hamme (27 augustus) 
Vanuit NP kern Hamme & ‘s Heerenbosch, i.s.m. vzw Durme (Frans, en Joris helpt voor 
vleermuiswandeling). Afspraak (voor inleidende presentatie) in infopunt Sigma. We gaan 
tegelijk ook muizen vangen. 

https://www.meetnetten.be/projects/66/
https://www.vleermuis.net/meer-weten/nieuws-archief/757-vlen-avond-en-2020-2-staat-online


 
 

 
Zoogdieren weekend ardennen 2021 
17-19 september 2020, weer bij Jorn Van Den Bogaert (organisatie via Geert). 
 

Waterspitsmuis onderzoek 2021 
Zal wellicht najaar 2021 worden in Hamme (afspreken met Frans). Vooral met focus op 
camera’s + lokstof (ook met mostela en struikrover). Eventueel ook tegelijk nog eens in 
Berlare en/of Lokeren (Joris).  

 
Zoogdierensafari 2021 
18 september 2021 in reservaat Groot Molsbroek (Caroline & Joris). 
 

Maandwandeling thema otter en bever 2021 
3 oktober 2021 (Caroline) in reservaat Groot Molsbroek. 
 
Dassen in Voerstreek, najaar 2021?  

Mogelijkheid te bekijken via Frederik Thoelen. 
 
Braakballenavond(en) 2021 
Zeker in het najaar, wellicht oktober. Nog vast te leggen (Geert en Frans). Vermoedelijk 

dan in bezoekerscentrum Molsbroek (mogelijke bino microscoop van vzw Durme).  
 
Wakona natuurstudiedag  
Werd uitgesteld in 2020. Mogelijk in najaar 2021 (nog af te spreken).  

 
Zoogdierinventarisatie Sigmagebieden Vlassenbroek & Hamme? 
Geert stelt voor om in overleg met ANB meer gericht zoogdieren te inventariseren in o.a. 
de Sigmagebieden Grote Wal in Hamme en Vlassenbroekse polder. Wellicht beter 

wachten tot de gebieden (quasi) volledig ingericht zijn. Nagaan bij Elias Verbanck van 
ANB (Geert). 
 
 

6. Varia 

 

RLSD folder en Wakona: Activiteiten niet vergeten doorgeven. 

 

 

 

Volgende vergadering: zal nog vastgelegd worden 

 

 


