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Huishoudelijke mededelingen

Onlangs zijn RAVON en Waarneming.nl tot 
samenwerking overgegaan. De via 
Waarneming.nl ingevoerde gegevens van 
reptielen, amfibieën en vissen worden aan 
RAVON ter beschikking gesteld. RAVON zet de 
waarnemingen in voor onderzoek en bescherming
van (kwetsbare) soorten. De waarnemers van 
Waarneming.nl krijgen van RAVON op korte 
termijn de beschikking over referentiekaartjes 
van de verspreiding van alle reptielen, amfibieën 
en vissen. Niet elke waarnemer kent de landelijke
verspreiding van alle soorten. Met behulp van 
deze kaartjes is eenieder nu in staat zijn 
doorgegeven waarneming/locatie op waarde te 
schatten.

Voor iedereen is het van belang dat zij gewoon 
door kunnen gaan met doorgeven van 
waarnemingen op de manier die hen het beste 
past. Er hoeven dus niet op 2 plekken 
waarnemingen te worden ingevoerd. Òf 
Telmee.nl (tot voor kort Landkaartje.nl) òf 
Waarneming.nl is voldoende. Waarnemingen
ingevoerd bij Waarneming.nl worden 
doorgegeven aan RAVON en waarnemingen 
ingevoerd op Telmee.nl komen direct bij RAVON
binnen. Op deze manier komen uw 
waarnemingen snel beschikbaar voor onderzoek 
en bescherming.

Samenwerking RAVON en Waarneming.nl

RAVON en Team Waarneming.nl

De Stichting RAVON is een 
natuurbeschermingsorganisatie met als doel 
bescherming van de inheemse reptielen, 
amfibieën en vissen in Nederland. Een van haar 
belangrijke activiteiten is het onderhouden van 
het Landelijke Bestand Reptielen, Amfibieën en 
Vissen.
Voor waarnemers die nu gebruik maken van 
Waarneming.nl: Als u wilt dat uw gegevens naar 
RAVON worden geëxporteerd dan kunt u dit 
aangeven in het scherm persoonlijke gegevens 
bij Waarneming.nl. De vraag "Mijn
waarnemingen mogen geëxporteerd worden naar 
werkgroepen en PGO’s?" kunt u dan met ja 
beantwoorden. Mocht u dit niet willen, dan kunt 
u hier nee invullen. De waarnemingen worden 
geëxporteerd zonder privacygevoelige 
informatie.

betredingsontheffing
Ik wil graag iedereen er op wijzen dat je zélf de 
benodige betredingsontheffing moet aanvragen 
bij de terreineigenaar. In de afgelopen 
nieuwsbrief hebben we dit al medegedeeld, 
gezamenlijk met alle adressen van de 
afzonderlijke beheerseenheden van Vereniging
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Is de 
vorige nieuwsbrief niet meer in huis, geen nood: 
op de RAVON-website staan alle Meetnet
Amfibieën Mededelingen on-line. Heb je geen 
internet tot je beschikking, bel dan naar de 
Werkgroep Monitoring te Amsterdam.

inventarisatieatlas
Verder hebben alle deelnemers van het Meetnet 
Amfibieën en/of Verspreidingsonderzoek
afgelopen winter de nieuwe Topografische
inventarisatieatlas voor flora en fauna van 
Nederland van Vogelbescherming Nederland en 
de VOFF (Stichting VeldOnderzoek Flora en 
Fauna) ontvangen, net als een kleine 17.000 
andere vrijwilligers die in de natuur 
inventariseren of monitoren. Mocht je deze atlas 
nog niet hebben ontvangen, neem dan even 
contact op met de VOFF, dan zorgen zij ervoor 
dat deze alsnog jou kant op komt. Vermeld wel 
dat je voor RAVON monitoort of inventariseert.
Contactgegevens VOFF: voff@voff.nl
of stuur een kaart naar: Postbus 9010

6500 GL Nijmegen

Beste monitoorders, let goed op: 
Voor het Meetnet Amfibieën moet voorlopig 
nog wél gebruik worden gemaakt van de 
authentieke papieren telformulieren, welke 
bijgevoegd zijn bij deze nieuwsbrief! Er wordt
gewerkt aan de mogelijkheid ook deze 
gegevens on-line in te voeren, maar zover is 
het nog niet. We houden jullie op de hoogte 
van deze ontwikkelingen.


