Gedragscode
Monitoring
Meetnetten

Vergunning
Uw gepersonaliseerde badge (meetnetlicentie) geeft u toelating tot de gebieden waar u moet tellen
in het kader van het project Meetnetten. Deze geeft u ook een afwijking op het soortenbesluit voor de
monitoring van bepaalde soorten in functie van Natura 2000. De meetnetlicentie is enkel geldig in
combinatie met de begeleidende brief. Gelieve deze beide documenten altijd bij u te hebben tijdens
terreinbezoeken in het kader van de meetnetten. Voor het betreden van privé- en militaire domeinen
gelden een aantal bijkomende afspraken (zie secties 1.3 en 1.4 ).
Concreet houdt deze vergunning in dat u, indien nodig voor het tot een goed einde brengen van de
tellingen, toestemming heeft voor het verlaten van de paden, het betreden van het terrein bij nacht
en het vangen en manipuleren van de te tellen soort. De vergunning is enkel geldig voor het betreden
van de gebieden waar u zelf een telling moet uitvoeren en enkel in de periode waarin deze tellingen
moeten gebeuren.
Deze gedragscode hoeft u niet bij zich te hebben in het veld maar we vragen wel om deze strikt na te
leven. We raden aan om dit document steeds door te nemen alvorens u een veldbezoek brengt.
Indien vastgesteld wordt dat de gedragscode niet gerespecteerd wordt, of de vergunning gebruikt
wordt voor andere doeleinden dan beschreven in de begeleidende brief, kan Natuurpunt Studie of
ANB deze intrekken.
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1.Gedragscode veldbezoeken
1.1 Algemeen
Lees steeds aandachtig het veldwerkprotocol voor het monitoren van de soorten die u telt.
Bij het behandelen van amfibieën dient het Hygiëneprotocol strikt nageleefd worden (samengevat in
bijlage 2.2, volledig te raadplegen op https://www.natuurpunt.be/meetnetten-amfibie%C3%ABn-enreptielen).
Het vangen van libellen en vlinders gebeurt enkel indien determinatie op zicht niet mogelijk is.
Gevangen individuen worden onmiddellijk na determinatie weer vrijgelaten.
Minimaliseer de veroorzaakte verstoring bij het verlaten van de paden en het uitvoeren van de
tellingen. Een aantal van de veldwerkperiodes vallen samen met het broedseizoen van gevoelige
vogelsoorten. Vermijd het betreden van kwetsbare locaties of vegetaties of elke andere verstorende
activiteit. Neem bij twijfel hierover steeds contact op met de terreinbeheerder. Aandachtspunten
kunnen bijvoorbeeld besproken worden op het moment van aanmelden.

1.2 Natuurgebieden
Bij het betreden van natuurgebieden dient u rekening te houden met een aantal extra
aandachtspunten.
Natuurpunt heeft in de meeste gevallen de betrokken terreinbeheerders op de hoogte gebracht van
dit project, en de namen van de tellers gemeld (voor zover gekend op dat moment). Voor de goede
verstandhouding met de terreinbeheerders, meld je best zelf uw terreinbezoek zoveel mogelijk vooraf
aan bij de terreinbeheerder. Dit kan een conservator zijn of een natuurwachter. Contactgegevens
kunnen opgevraagd worden bij Natuurpunt Studie.
Best gebeurt dit ruim voor het eerste veldwerk, en maakt u afspraken over de geplande
terreinbezoeken. We raden aan om de terreinbeheerders ook de kans te geven om een keer mee te
gaan tijdens een veldbezoek. Wissel contactgegevens uit zodat u elkaar kan bereiken in het geval van
wijzigingen van de afspraken.
Maak duidelijk hoe de locaties worden uitgestippeld en maak afspraken hoe deze, indien nodig,
worden gemarkeerd. Houd eventuele markeringen onopvallend.
Bij het verlaten van de paden of het manipuleren van dieren dient u steeds uw meetnetlicentie (badge)
goed zichtbaar te dragen. Tracht de paden niet te verlaten wanneer andere mensen u kunnen zien, of
licht hen toe dat dit uitzonderlijk is en u hiervoor persoonlijke toestemming hebt. Wanneer u een
conservator of wachter tegenkomt, dient u steeds uw badge te presenteren en kort te schetsen
waarvoor u in het gebied bent en dat de tellingen gebeuren in het kader van de meetnetten. Laat
indien gevraagd ook steeds de begeleidende brief zien als validatie.
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1.3 Privé terreinen
Met private eigenaars en Jachtrechthouders werd een afsprakenkader opgesteld tussen INBO en
Landelijk Vlaanderen. Daarin staan volgende afspraken, waarvan we u vragen er zich strikt aan te
houden:
Indien u telt op privé terreinen dient u steeds op voorhand afspraken te maken met de eigenaars van
het terrein. De privé eigenaars en jachtrechthouders zullen een aankondiging over het project
ontvangen via INBO. Indien deze geen bezwaren opperen kan Natuurpunt Studie u vervolgens de
contactgegevens bezorgen. Tenzij u zelf reeds contacten heeft met de eigenaars worden tellingen op
private gronden uitgesteld tot u verdere richtlijnen ontvangt.
Minimaal twee weken voor de start van de veldwerkperiode dient u contact te nemen met de
eigenaars om goede afspraken te maken. Wissel bij voorkeur GSM nummers uit, om elkaar op de
hoogte te kunnen houden.
Plan in wanneer u het veldbezoek wil uitvoeren en vraag of de landeigenaars/ jachtrechthouders
interesse hebben om mee op het terrein te gaan. Meldt u steeds aan bij aankomst en vertrek, tenzij
anders overeengekomen. Noteer steeds zelf het uur van aankomst en vertrek, om discussies achteraf
te vermijden.
Het meenemen van andere mensen op private domeinen is niet toegelaten, tenzij anders overeen
gekomen met de eigenaar of jachtrechthouder.
Neem op privé gronden geen foto’s van zaken die niet strikt noodzakelijk zijn voor het tot een goed
einde brengen van uw telling.
Indien u uw waarnemingen ook ingeeft op andere portalen zoals www.waarnemingen.be dient u de
locatie steeds onder een embargodatum in de toekomst te zetten, tenzij dit specifiek anders is
afgesproken met de eigenaar.
Een landeigenaar heeft het recht u de toegang te ontzeggen mits een duidelijke motivatie. Indien dit
voorvalt, contacteer onmiddellijk hannes.ledegen@natuurpunt.be (0492/34 76 04).

1.4 Militaire domeinen
Voor het betreden van militaire domeinen dient u naast uw badge en begeleidende brief ook steeds
uw concessie van defensie bij te hebben. Deze zal u bezorgd worden door Natuurpunt Studie.
Bij het betreden van een militair domein dient u zich steeds eerst aan te melden bij de wachtpost.
Informeer over de kortste toegestane route naar de plek waar u moet tellen en de toegestane
vervoersmiddelen. U hebt enkel toestemming tot het betreden van de meetnetlocatie, tenzij u
expliciete toestemming kreeg van de militairen om andere zones van het militair gebied te betreden.
Leef de gemaakte afspraken strikt na. De samenwerking met defensie voor het betreden van militaire
domeinen door derden is ontstaan na lang overleg. Als meetnet teller hebt u een
verantwoordelijkheid. Het niet naleven van afspraken kan resulteren in het intrekken van uw
meetnetlicentie en implicaties hebben voor andere lopende projecten op militaire domeinen.

Als je meer wil weten over dit project kan je terecht op www.natuurpunt.be/meetnetten.
Vragen of klachten? Contacteer de Natuurpunt Studie meetnetcoördinator Hannes Ledegen:
hannes.ledegen@natuurpunt.be - 0492-34 76 04
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2 Bijlagen
2.1 Toelating tot betreden privégronden
Art. 57bis Natuurdecreet:
Personen die ingevolge hun ambt of in opdracht van de overheid werken ten behoeve van
aangelegenheden die ressorteren onder dit decreet of zijn uitvoeringsbesluiten, mogen in functie van
hun opdracht onroerende eigendommen, met uitzondering van woningen en gebouwen bestemd voor
privé of bedrijfsactiviteiten, betreden om er opmetingen en onderzoekingen te verrichten. Zij dienen
zich te legitimeren en moeten in staat zijn bewijs te leveren van hun opdracht. De Vlaamse regering
kan hiertoe nadere regels vaststellen. (ing. decr. 19 juli 2002, art. 39, I: 10 september 2002)

2.2 Samenvatting hygiëneprotocol
De afgelopen jaren werden twee dodelijke schimmels voor amfibieën in ons land aangetroffen. Eén
schimmel in het bijzonder (Batrochochytrium salamandrivorans, kortweg Bsal) veroorzaakt massale
sterfte onder salamanders. Zo werd de Nederlandse populatie Vuursalamander zo goed als van de
kaart geveegd. Ook in België werden ondertussen al broedhaarden van Bsal aangetroffen. Er zijn
aanwijzingen dat de schimmel zich via de mens verspreid. Om die redenen vragen we de vrijwilligers
om zich aan enkele richtlijnen te houden.
Richtlijnen







Poets wandelschoenen en/of laarzen zeer grondig, en ontsmet ze met een Virkonoplossing vooraleer het terrein te betreden. Er wordt aangeraden om schoeisel
langdurig en volledig te laten drogen.
Hetzelfde geldt voor inventarisatiemateriaal zoals fuiken en schepnetten en ander
materiaal in functie van andere inventarisaties.
Virkon is verkrijgbaar via een mail aan studie@natuurpunt.be of is te bestellen via het
internet.
Raak geen dieren onnodig aan.
Indien u dode salamanders (geen verkeersslachtoffers ed) aantreft, zamel het dier in
en bewaar in twee plastic zakken over elkaar. Bewaar het koel. Contacteer het ANB
en/of de meetnetcoördinatoren.
Indien u deelneemt aan het meetnet Vuursalamander of salamander fuikvangsten
dient u het uitgebreide hygiëneprotocol te lezen dat u bezorgd zal worden door de
veldwerkcoördinatoren.
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