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Inleiding  

 

Over de verspreiding (aan/afwezigheid) van de bunzing en boommarter in 

Nederland moet op een niveau van 10 x 10 km hokken elke 6 jaar worden 

gerapporteerd in het kader van de Habitatrichtlijn. Hiervoor is vanaf 2016 

een nieuw monitoringsproject in het leven geroepen. Het ultieme doel van 

deze monitoring is de bescherming van deze soorten en het tijdig signaleren 

van trends (positief zowel als negatief) om, indien nodig, maatregelen te 

kunnen nemen. 

 

Met de bunzing lijkt het, anno 2016, niet goed te gaan in Nederland. De 

soort komt in een groot deel van het land nog wel voor, maar de aantallen 

zijn hoogstwaarschijnlijk kleiner geworden vergeleken met de jaren 80 en 

90. Als die trend doorzet is te verwachten dat ook de verspreiding op 

termijn zal gaan afnemen. Hoe anders is dat met de boommarter, de 

afgelopen decennia duikt deze soort op steeds meer locaties op. Zelfs in 

halfopen landschappen met verspreide bosjes. 

 

De bovenstaande stellingen zijn echter grotendeels gebaseerd op ‘gevoel’, 

omdat niet overal in Nederland even goed naar de bunzing en de 

boommarter wordt gekeken. De Zoogdiervereniging start daarom in 2016, 

in opdracht van Dienst Landbouwkundig Onderzoek Wettelijke 

Onderzoekstaken (DLO-WOT ) Natuur & Milieu en in nauwe samenwerking 

met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een nieuw NEM meetnet: 

het NEM Verspreidingsonderzoek Bunzing Boommarter. Het gaat bij dit 

meetnet om het verzamelen van verspreidingsgegevens en niet om 

aantalsgegevens. Het uiteindelijke doel is vaststellen of beide soorten in 

‘witte gebieden’ echt afwezig zijn of dat de soorten toch aanwezig zijn. De 

verzamelde verspreidingsgegevens zullen worden gebruikt om in het kader 

van de Habitatrichtlijn te rapporteren over de ‘Gunstige staat van 

Instandhouding’ van deze soorten in Nederland. 

 

  



Methode 

De aan/afwezigheid van de bunzing en boommarter wordt in beeld gebracht 

met behulp van cameravallen. Uit een voorstudie (La Haye et al. 2015) is 

gebleken dat met behulp van cameravallen deze soorten efficiënt een 

effectief kunnen worden aangetoond (indien aanwezig). In dit onderzoek 

wordt er  alleen gekeken in die gebieden waar geen (actuele) meldingen 

van bunzing of boommarter zijn doorgegeven aan de NDFF / 

Zoogdiervereniging (via www.telmee.nl, www.waarneming.nl of op een 

andere wijze). 

 

Studiegebied 

Uit de database van de NDFF/Zoogdiervereniging blijkt dat de bunzing in de 

periode 1-1-2009 t/m 31-12-2014 is waargenomen in ca. 70% (n=1132) 

van alle 5 x 5 km hokken in NL waar de soort zou kunnen voorkomen op 

basis van een expert-inschatting. Voor de boommarter is dat in ca. 25% 

(n=390) van de 5 x 5 km hokken het geval. Op een niveau van 5 x 5 km 

wordt duidelijk dat de soorten in een aantal gebieden / regio’s niet of 

nauwelijks wordt gemeld, hoewel de inschatting is dat de soort daar wel 

voorkomt. Nota bene, voor de monitoring in het kader van de 

Habitatrichtlijn is een verspreiding op 10 x 10 km hok niveau voldoende, 

maar voor andere monitoringsdoeleinden (bijvoorbeeld de Rode Lijst) is een 

actueel beeld met een niveau van 5 x 5 km hokken gewenst. Een actuele 

kaart met te inventariseren hokken is de te vinden op: 

http://www.zoogdiervereniging.nl/nem/bunzingboommarter. 

 

Voor de bunzing gaat het om gebieden/regio’s zonder waarnemingen als 

Zeeuws-Vlaanderen, West- en Midden-Brabant, Noord-Holland-Noord en 

delen van de zeekleigebieden in Friesland, Groningen. Voor de boommarter 

gaat het gebieden/regio’s zonder waarnemingen als Oost-Nederland, Noord-

Brabant en Limburg. Om de actuele verspreiding van de soorten in deze 

gebieden in kaart te brengen is juist hier een extra onderzoeksinspanning 

nodig door gericht aan- of afwezigheid van de soort te gaan vaststellen, 

oftewel door onderzoeksinspanning in deze hokken te doen met behulp van 

cameravallen. 

 

Waarnemingen van bunzing en boommarter worden verzameld door 

gedurende minimaal 4 weken een cameraval te plaatsen op een locatie 

waar de soort daadwerkelijk gefotografeerd kan worden (zie figuur 1). 

 

http://www.zoogdiervereniging.nl/nem/bunzingboommarter


 
Figuur 1. Voor 4 uurhokken zijn globaal 5 camera’s beschikbaar. Kies 

binnen een uurhok de meest geschikte locatie om een camera te plaatsen. 

Voor boommarters bijvoorbeeld (kleine) bosjes, voor bunzing bijvoorbeeld 

faunapassages, kleine bruggetjes, oude duikers of andere aantrekkelijke 

elementen in het landschap. 

 

Het plaatsen van de cameravallen wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Let 

op, zorg altijd voor toestemming van de grondeigenaar bij het 

plaatsen van een camera. 

 

Opstelling 

Op elk meetpunt wordt volgens een vast protocol een camera opgehangen, 

inclusief lokaas in de vorm van een blikje sardines. In principe wordt 

gebruik gemaakt van de Bushnell Trophycam Agressor, maar ook andere 

typen camera’s kunnen worden gebruikt. De camera wordt vastgezet aan 

bij voorkeur een boom of ander vast object met behulp van de stalen 

behuizing en een kabelslot. Op een afstand tussen de 150 en 200 cm voor 

de lens van de camera wordt een blikje sardines vastgespijkerd aan een 

naburige boom of ander vast punt. De onderkant van het blikje sardines 

dient op 15 cm boven het maaiveld te hangen. Indien er geen vast punt 

aanwezig is om het blikje sardines aan vast te spijkeren wordt een houten 

paaltje gebruikt die stevig in de grond wordt gehamerd. Het zicht tussen de 

camera en het blikje sardines dient geheel vrij te zijn (en te blijven). Denk 

hierbij ook aan kleinere dieren zoals muizen die mogelijk voor de camera 



verschijnen. Indien er vegetatie aanwezig is moet deze (in een ruime baan 

voor de lens en rond het blikje sardines) verwijderd worden. De lens van de 

camera moet zich 25 cm  boven het maaiveld bevinden, waarbij de camera 

parallel aan de grond recht naar voren richting het blikje sardines kijkt. 

Denk er ook aan dat de camera horizontaal netjes recht georiënteerd is. Dit 

is een relatief lage opstelling, maar het is belangrijk om dit protocol wel te 

volgen i.v.m. het kunnen vergelijken van de resultaten met andere 

projecten. Een zeer zorgvuldig geplaatste camera is belangrijk en 

verdiend zich bij het uitlezen van de foto’s terug!  

 

 
Figuur 2. Een testopstelling (met ander type camera) waarbij er binnen de 

150-200 cm range geen boom beschikbaar is. Het blikje sardines is 

bevestigd aan een paaltje wat diep de grond is ingeslagen. De vegetatie is 

vrij intensief gesnoeid om een open plek te creëren waar dieren die het 

blikje naderen goed in beeld komen. NB. Het gele blikje is i.v.m. diefstal 

van camera’s vrij opvallend en er kan beter een minder prominente kleur 

worden gekozen. 

 

Na minimaal 4 en maximaal 6 weken wordt de camera opgehaald en kan 

een nieuwe locatie worden gezocht. Deze periode zou lang genoeg moeten 

zijn om bunzing en boommarter vast te stellen, mits deze soorten in een 

gebied voorkomen. 

Nota bene, tussendoor mag de camera niet geopend worden of worden 

verwisseld. Het gaat om het verkrijgen van een doorlopende reeks aan 

foto’s. Het blikje sardines wordt tussendoor niet ververst.  

  



Fotoverwerking 

De verzamelde foto’s van één monitoringsreeks kunnen worden verstuurd 

naar de WUR, naar Yorick Liefting (Yorick.Liefting@wur.nl). De foto’s 

worden vervolgens klaar gezet in ‘Agouti’, het foto-verwerkingssysteem van 

Wageningen University. Eenieder krijgt vervolgens een inlognaam & code 

waarmee de foto’s verwerkt kunnen worden. Alle foto’s zijn belangrijk, 

stuur de hele serie foto’s dan ook ongewijzigd op (via WeTransfer of 

op een andere wijze). Men kan bij het centrale e-mail adres 

cameravallen@zoogdiervereniging.nl terecht met vragen en opmerkingen of 

rechtstreeks bij andere betrokkenen van het meetnet. 

  

mailto:Yorick.Liefting@wur.nl
mailto:cameravallen@zoogdiervereniging.nl


Handleidingen & protocollen 

 

Box 1 handleiding voor het voorbereiden van de cameraval 

 

(1) Open de cameraval en plaats de 8 opgeladen batterijen 

Handleiding voor het voorbereiden van de cameraval 

 

(2) Plaats het SD kaartje 

 

(3) Zet de camera aan met de schakelaar op ‘SETUP’ 

- Datum en tijd verschijnen in beeld; check of ze kloppen en pas aan indien 

nodig. 

- Batterijniveau verschijnt in beeld; check of deze minstens twee streepjes 

heeft. 

- Door op ‘MENU’ te drukken verschijnt het menu. Gebruik de pijltjes 

knoppen om door het menu te bladeren en de OK knop om opties te 

selecteren. Voor een uitgebreide toelichting zie de gebruiksaanwijzing van 

de Bushnell Trophycam HD agressor.  

 

(4) ‘Set mode’ zetten we op ‘camera’ (fotostand, we maken geen video’s) 

 

(5) ‘Fieldscan’ is de time-lapse optie van Bushnell. Deze stellen we in zodat 

er naast de detectieopnames elke dag 1 foto wordt gemaakt om 12.00 uur. 

Op die manier kunnen we altijd terug redeneren hoe lang een camera heeft 

gewerkt in geval van problemen/uitval.  

Loop door het menu totdat ‘fieldscan’ in het scherm staat. Stel vervolgens 

‘block A’ in op een start van 12.00 en een stop van 13.00 uur en laat ‘block 

B’ leeg. Druk op ‘ok’ en vervolgens op ‘UP’ om te kiezen voor ‘Interval’ en 

kies 60 minuten en druk op ‘ok’. 

 

(6) Zet ‘Image size’ op ‘8M’ 

 

(7) Zet ‘image format’ op ‘Wide screen’ 

 

(8) Zet ‘capture number’ op ‘3 Photo’ 

 

(9) Zet ‘LED control’ op ‘Low’ 

 

(10) Zet ‘interval’ op‘1s’ 

 

(11) Zet ‘sensor level’ op ‘Normal’ 

 

(12) Zet ‘NV shutter’op ‘High’ 



 

(13) Zet ‘Camera mode op ’24 Hrs’ 

 

(14) Formatteer het geheugenkaartje voor elke deployment door bij 

‘Format’ voor ‘execute’ te kiezen en vervolgens op ‘YES’ te drukken 

 

(15) Zet ‘Time stamp’ op ’ON’ 

 

(16) Zet ‘Set clock’ op de actuele datum en tijd indien nodig 

 

(17) Zet ‘Coordinate input’ op ’ON’ Indien je beschikking hebt over een GPS 

en actuele coördinaten van de precieze plek waar de cameraval komt te 

hangen. 

 

(18) ‘Video sound’ n.v.t. 

 

(19) ‘Video length’ n.v.t. 

 

(20) ‘Video Size’ n.v.t. 

 

(21) ‘Default set’ alleen gebruiken om alle instellingen te wissen en terug te 

zetten naar fabrieksinstellingen. 

 

(22) ‘Camera name’ instellen op 1. het nummer van de camera te vinden op 

de sticker bovenop de camera en de behuizing en 2. Het uurhok waar de 

camera wordt uitgezet. Bijvoorbeeld ‘B35_225-570’ 

 

(23) ‘Coordinate input’ n.v.t. (tenzij je een GPS hebt en actuele coördinaten 

in WGS84 LAT LON format kan invoeren)   

  



Box 2 handleiding voor plaatsing van camera en geurstation 

 

Bereid de camera voor (zie box 1). 

 

Zoek een locatie in het uurhok waar de camera een vrij uitzicht van ten 

minste twee meter heeft en waar de camera met een kabelslot kan worden 

vastgemaakt aan een boom of een ander ‘vast’ object.  

 

Bevestig het blikje sardines met spijkers aan een boom op 150-200 cm 

afstand. Het is beter om rond de 200 cm te zitten dan rond de 150 cm. 

Zorg dat het blikje recht voor de lens van de nog te plaatsen camera komt 

te hangen met de onderkant op exact 15 cm boven het maaiveld. Houd het 

blikje met de kant van het treklipje tegen een verticaal deel van de stam 

van een boom en sla twee spijkers  door het blikje. Hang het blikje verticaal 

met de lange kant op en sla een spijker in het bovenste kwart en een in het 

onderste kwart van het blikje. Probeer de spijkers zo ver mogelijk in de 

boom te slaan maar zonder het blikje in te deuken (vergeet de nijptang niet 

bij het ophalen van de camera!). 

 

Open de camera, zet hem aan met behulp van de ON schakelaar. Er 

knippert gedurende 10 seconden een rood lampje op de voorkant van de 

camera. Beweeg na 10 seconden je hand voor de camera en controleer of 

de camera wordt geactiveerd. Sluit vervolgens voorzichtig de camera. 

Plaats de camera tegen de boom en leg hem vast met het kabelslot. Let 

erop de kabel in de goede richting door het slot te halen (zie pijl op slot), 

anders zit hij niet vast. Als je iets ruimte tussen de behuizing en de boom 

houdt kan je de hoek van de camera stellen door dood hout van 

verschillende diktes tussen de camerabehuizing en de boom te klemmen. 

De lens van de camera dient op exact 25 cm boven het maaiveld te hangen 

en de camera moet parallel aan de grond recht vooruit naar het blikje 

sardines te wijzen.  

 

Beweeg nogmaals met de hand voor de camera om deze wat foto’s te laten 

maken. Raak de camera echter niet meer aan. Deze foto’s markeren het 

begin van de bemonstering.  

 

Bewaar de sleutels van het hangslot op een goede plek! 

 

Activeer na 6 weken de camera door een hand ervoor te bewegen, open de 

camera, druk op OK. Het aantal genomen foto’s wordt weergegeven. Zet de 

camera vervolgens uit met de OFF schakelaar. Neem het geheugenkaartje 

uit de camera en zet het schuifje op LOCKED. Plaats het geheugenkaartje 

terug in de camera. Zet de camera niet meer aan. 



 

Box 3 materialen en checklist 

 

1x Bushnell Tropycam HD Agressor 

1x 16 GB SD Geheugenkaart  

8 opgeladen Eneloop AA NiMH batterijen 

1x Klein hangslot 

1x Python kabelslot met sleutel 

Blikje sardines 

Spijkers 

Hamer 

Houten paaltje (Indien geen boom voor bevestiging van blikje sardines 

aanwezig is) 

Meetlint 

Snoeischaar 

Nijptang (voor het ophalen/verwijderen van het blikje) 

Doosje mazzel 


