Verslag vergadering Zoogdierenwerkgroep WD&S, 22 okt. 2019
Locatie en tijd: Bezoekerscentrum Molsbroek, Lokeren, 20-22u30

Aanwezig: Caroline Tas, Rika Van de Walle, Geert Van Damme, Frans Van Havermaet,
François D'hollander, Steven Goossens, Philippe Cattelain, Joris Everaert (verslag)
1. Financiën
Momenteel 992,11 € op onze projectrekening bij Natuurpunt Studie.
2. Materiaal
-Bushnell Nature View HD cameraval is momenteel bij Caroline.
-Extra cameraval werd nog niet aangekocht. De nieuwe Bushnell Core DS No-Glow heeft
nu de voorkeur. Joris koopt hem binnenkort aan voor de werkgroep, incl. accessoires
(batterijen, 2 SDHC 32 GB geheugenkaartjes, beveiligingscase en sloten).
-Een struikrover kan later eventueel gekocht worden (deze van Geert is ook inzetbaar).
-Bino microscoop: mogelijkheid voor gebruik (via vzw Durme) of aankoop bekijken.
-Google drive spreadsheet maken voor delen materiaal (Caroline).
-Whatsapp groep maken (Caroline, aangemaakt tijdens vergadering).
3. Cursussen
CVN cursus bosgids 2020
Is volledig samengesteld. Voor hulp bij deel zoogdieren:
-7 maart: bosvogels en zoogdieren, ook theorie (Johan Vercauteren)
-5 juni: wandeling in Hamme, o.a. muizenvalletjes en grote zoogdieren incl. filmpjes
tonen voor de wandeling (Caroline en Frans), vleermuizen (wellicht Joris), ...
Cursus spoorzoeken najaar 2019
Loopt goed, al 22 inschrijvingen.
Lesgever is Dirk van der Meiren.
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.
4. Vlaamse 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 voorjaar 2020 mogelijk een otterzoekdag in de zone langs de Schelde tussen
Dendermonde en Kruibeke? Joris hoort bij Annelies Jacobs (Natuurpunt) voor een stand
van zaken i.v.m. de planning 2020. Zie ook https://www.meetnetten.be/projects/66/
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 legt zaal vast en maakt aankondiging.
Waterspitsmuis onderzoek 2020
Wellicht mei en/of juni 2020, vooral met focus op camera’s + lokstof. Mogelijkheid in
Grembergen broek (François), of eventueel ook 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 (nov 2019), van wezel tot wolf
Uitgesteld naar voorjaar 2020. We horen eens voor mogelijke data op vr. 6 of 13 maart
(eventueel 20 maart) 2020. Alg. info, https://wild-things.be/voordrachten-en-wandelingen/
Kan eventueel doorgaan in het Sigma Infopunt Durmevallei aan De Bunt (Hamme).
Zoogdierenreis juni 2020
Organisatie door Jorn Van Den Bogaert en Geert. Vanuit Finland richting Russische grens.
6-13 juni 2020. Een aankondiging volgt binnenkort.
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.
Nacht van de Vleermuis 2020 (laatste weekend augustus)
-Mogelijk aan Lippenbroek Hamme (kern Hamme, Frans & eventueel Joris)
-Wellicht ook in Molsbroek Lokeren (vzw Durme, Joris)
Zoogdieren weekend ardennen 2020
18-20 september 2020, en wellicht komt er ook een tweede weekend.
Wakona natuurstudiedag najaar 2020
Datum zal binnenkort vastgelegd worden (contact via Tom Neels & Joris), draft van
programma is in opmaak.
Egel project
Gaat voorlopig niet door (geen verdere informatie vanuit Stad Sint-Niklaas).
6. Varia
-Marter-afschriktoestel in Aldi: Annelies Jacobs eens daarover contacteren (Joris)
-RLSD folder: Activiteiten niet vergeten doorgeven.
Volgende vergadering: 17 februari 2020 (20u, bezoekerscentrum Molsbroek)

