
Henrik de Nie of:Hcigle publicaties, mits de oplage daar-

van niet hoger is dan driehonderd exempla-
ren. Dan vraagt u zich onmiddellijk afhoe
het zit met publicaties in Natura. Een leuk
artikel over veldonderzoek in Natura is

geen officiele publicatie en valt binnen de
voorwaarde. Bil SOVON doen ze daar in
elk geval niet moeilijk over.
Bi) twijfel over het gebruik is het wel ver-
standig om eerst te informeren bil de
VOFF. De kopieen die binnen de KNNV
worden verspreid zijn voorzien van een
hoesje waarop staat waar die informatie is
te vinden

Behalve kosten voor kopidren en verzen
ding(z a 3 euro), zijn er voorde KNNV
afdelingen geen kosten verbonden aan het
verkrijgen van deze kaarten. Iedere ontvan-
ger moet wel een verklaring tekenen dat hil
op de hoogte is van de afspraken tussen de
VOFF en de Dienst voor het Kadaster en

openbare registers en de Topografische
Dienst

KNNV'ers kunnen sinds kort hun veldbiologisch onderzoek
verbeteren en vergemakkelijken met digitale topografische kaarten.

Digitale topografische
kaarten beschikbaarl

De Vereniging voor Flora en Faunaonder-
zoek (VOFF) kreeg dit voorjaar een aanbod
voor de aankoop van een volledige licentie
voor gebruik van topografische kaarten
jschaal l:5o.ooo, in digitale vorm). Op dit
aanbod is de VOFF ingegaan en alle Parti-
culiere Gegevensbeherende Organisaties
IPGO's) die zijn aangesloten bil de VOFF
kunnen van deze kaarten gebruik maken.
de KN NV sinds 25 september.

De Vlinderstichting heeft al zeer positieve

ervaringen opgedaan met het gebruik van
deze kaarten bil het ondersteunen en
enthousiasmeren van vrijwilligers die waar-

nemingen verzamelen. De l<NNV heeft
deze mogelijkheid nu ook.

Iedere afdeling kan de beschikking krijgen
over de kaarten van het gebied waarbinnen
zil onderzoek doet. Er zijn echter strenge
voorwaarden gesteld aan het gebruik.
Zo mogen de kaarten alleen gebruikt wor-
den binnen de eigen organisatie voor het
doen van veldbiologisch onderzoek.
Binnen de eigen afdeling kunt u onbeperkt
de kaarten gebruiken voor rapporten en
ook voor het aangeven van een looproute
voor vlinderonderzoek of bil een broedvo-

gelinventarisatie.
Verder moet altijd vermeld worden dat het
auteursrecht berust bil de 'Topografische
Dienst Nederland, Emmen

De kaarten mogen ook gebruikt worden in

Verdere inlichtingen over hoe deze kaarsen

zijn te verkrijgen bij de KNNV-verbegenwoor
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