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Programma

10.30 uur inloop met koffie/thee

11:00 uur Evaluatie en resultaten 2019

12:00 uur Toelichting onderzoeksmethodiek en aandachtspunten in 2020

12:30 uur Planning 2020, incl. toewijzen ‘lege uurhokken’

13:30 uur Lunchpauze (a.u.b. zelf lunch meenemen)

14:00 uur Workshop: uitleg werking Agouti (foto upload en verwerking). 

Neem a.u.b. een laptop mee, zodat we ter plekke kunnen oefenen.

15:30 uur einde



Introductie

Over de verspreiding (aan/afwezigheid) van de bunzing en 
boommarter in Nederland wordt elke 6 jaar gerapporteerd op 
een niveau van 10 x 10 km in het kader van de Habitatrichtlijn 

Een landelijke monitoring van de verspreiding is noodzakelijk

De meest extensieve wijze van verspreidingsonderzoek is het 
verzamelen van ‘losse waarnemingen’



Boommarter, spectaculaire uitbreiding

1975-1984 2004-2013



Introductie

Boommarter is waargenomen in ca. 25% (n=390) van alle 5 x 5 
km hokken in NL waar de soort zou kunnen voorkomen



Introductie

Bunzing is waargenomen in ca. 70% (n=1132) van alle 5 x 5 km 
hokken in NL waar de soort zou kunnen voorkomen



Verspreiding op basis losse waarnemingen 2015



Zoekgebieden in 2020



Introductie

Vrijwel geen gerichte inventarisaties buiten de bekende 
verspreiding obv losse waarnemingen

Er ontbreken zeer waarschijnlijk veel gegevens en er is noodzaak 
voor nader onderzoek

Marterachtigen laten zich goed inventariseren met wildcamera’s

Wildcamera’s zijn laagdrempelig, efficient en makkelijk inzetbaar



Tabel opdracht 2
Geur- en/of lokstof Type Aan te trekken soort(groepen)

Valeriaanwortel gedroogd/olie

Calendula (Goudsbloem) zalf/olie

Pinda's gemalen/pindakaas

Visolie capsules (geperforeerd)

Zalmolie uit fles

Sardines blik (geperforeerd)

Sardines gemalen uit fles

Anijs olie

Marterspray vloeistof

Introductie



Tabel opdracht 2
Geur- en/of lokstof Type Aan te trekken soort(groepen)

Valeriaanwortel gedroogd/olie Katachtigen, marters?

Calendula (Goudsbloem) zalf/olie marters?

Pinda's gemalen/pindakaas knaagdieren, marters, hoefdieren

Visolie capsules (geperforeerd) roofdieren, knaagdieren

Zalmolie uit fles roofdieren, knaagdieren

Sardines blik (geperforeerd) roofdieren, knaagdieren, hoefdieren?

Sardines gemalen uit fles roofdieren, knaagdieren, hoefdieren?

Anijs olie hoefdieren?

Marterspray vloeistof marters?, vossen?

Introductie



Introductie



NEM Marters

Netwerk Ecologische Monitoring bunzing boommarter (NEM Marters) 
combineert losse waarnemingen en gerichte inventarisaties 

Gerichte inspanning in 2020:

• 60 waarnemers

• 85 wildcamera’s

• 65 uurhokken onderzocht



Onderzoeksprotocol

www.zoogdiervereniging.nl/nem/bunzingboommarter

Onder het kopje ‘informatie voor deelnemers’



Onderzoeksprotocol 



Monitoringsprotocol 2020

• Iedereen houdt zich aan hetzelfde protocol

• Camera op de fotostand

• Lens van de camera op 20-25 cm hoogte

• Geurstation op 150-200 cm voor de lens

• Geurstation op 15 cm hoogte

• Geurstation = geperforeerd blik sardines



Onderzoeksprotocol 



Monitoringsprotocol 2020

• Camera’s worden gericht uitgezet op doelsoort in 
aangewezen oranje uurhokken (5x5km)

• Deze hokken gaan we vanmiddag samen kiezen



Zoekgebieden voor 2020 op basis NDFF 2019



Zoekgebieden voor 2020 op basis NDFF 2019



Monitoringsprotocol

• De camera’s blijven binnen 1 vaste onderzoeksperiode
van 6 weken minimaal 4 weken staan

• Er zijn drie vaste onderzoeksperioden

• 15 maart- 30 april bunzing - faunapassages
• 1 juni-15 juli boommarter
• 15 juli-31 augustus bunzing



Introductie



Introductie



Tips voor plaatsen camera

• Informeer bij de terreinbeheerder naar mogelijke
aanwezigheid van doelsoorten

• Ook rommelige erven en tuinen zouden geschikte
locaties kunnen zijn (bunzing)



Tips voor plaatsen camera

Ook in de nabijheid van mensen zijn geschikte locaties te vinden



Tips voor plaatsen camera

verbinding tussen en bereikbaarheid van landschapselementen



Tips voor plaatsen camera

• Kijk in het veld naar wissels, sporen, holen, 
(dassen)burchten en mogelijke voedselbronnen

• Een flessenhals vergroot je kans (water, 
afrastering, bruggetjes, faunatunnels)

• In open landschappen zijn lijnvormige
landschapselementen interessant (dekking)



Tips voor plaatsen camera

Landschappelijke flessenhals vergroot kans op resultaten





Tips voor plaatsen camera

• Altijd in overleg met de terreinbeheerder

• Kies een plek uit het zicht van mensen

• Kies indien mogelijk een plek waar van nature 
weinig ondergroei is

• Gebruik en controleer sloten



Tips voor plaatsen camera

Kleinschalige landschappen zijn soortenrijker dan uitgestrekte landbouwgebieden



Aandachtspunten 

• Zorg altijd voor toestemming van de 
terreineigenaar bij het plaatsen van een camera

• Houd je a.u.b. aan de maten en afstanden van het 
protocol zodat alle data uniform wordt verzameld

• Een zeer zorgvuldig geplaatste camera verdient 
zich terug bij het uitlezen van de gegevens! 



Monitoringsprotocol 2020



Monitoringsprotocol 2020



Aandachtspunten 

Neem de tijd om de camera goed in te stellen zodat:

• de ingestelde datum en tijd correct zijn

• de camera op de fotostand staat

• de camera zoveel mogelijk foto’s (3) maakt per 
trigger

• op elke foto een unieke code komt te staan met 
locatie, intialen (en evt. uitzetdatum): 
210478SW170105



Aandachtspunten 

De unieke code in het fotolabel geeft veel belangrijke informatie



Onderzoeksprotocol

www.zoogdiervereniging.nl/nem/bunzingboommarter

Onder het kopje ‘informatie voor deelnemers’



Gegevens verwerken 

Alle data wordt verwerkt in Agouti:

• Platform voor wildcamerabeelden

• Upload alle beelden van een deployment

• Verwerken van beelden in reeksen



Agouti demo – registreren en aanmelden



Agouti demo –fotosessies importeren 



Agouti demo – reeksen annoteren
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