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Inleiding 
In NEM Meetprogramma exoten worden data verzameld van invasieve exoten met als doel om de 
trend van de soorten in de gaten te houden en een snelle stijging te kunnen detecteren. Een van de 
methoden is het wildcamera onderzoek naar wasbeer en wasbeerhond. Deze handleiding geeft 
instructies voor het op juiste wijze instellen van de wildcamera, het vinden van een goede locatie om 
de camera te plaatsen en hoe de camera dient te worden opgehangen. 
 
Veel informatie over NEM Exoten is te vinden op de NEM Exoten pagina op de website van de 
Zoogdiervereniging. Hier is onder andere te vinden hoe de verzamelde foto’s met Agouti gemakkelijk 
kunnen worden verwerkt. 
 
Bij NEM Exoten wordt gebruik gemaakt van de Bushnell Core Low Glow. In deze handleiding wordt 
beschreven hoe je de camera op de juiste manier instelt. Bij onduidelijkheden kan je op de NEM 
Exoten pagina (onder het kopje “Informatie voor deelnemers”) ook de handleiding van de fabrikant 
bekijken. 
 
Lukt het niet met de instellingen, of werkt de camera niet? Neem dan contact op met 
wesley.overman@zoogdiervereniging.nl. 
 

Voorbereidingen 
- Zorg voordat je een camera plaatst altijd eerst voor toestemming van de terreinbeheerder. 
- Begin op tijd met het opladen van de batterijen. 
- De instellingen kunnen al voor het plaatsen van de camera worden ingesteld, zolang de 

batterijen in de camera blijven zitten. Als de batterijen te lang worden verwijderd gaan de 
instellingen weer verloren. 

- Zorg dat de lenzen en sensoren van de camera schoon zijn. Door gebruik in het veld worden 
deze vies. Door vieze lenzen en/of sensoren kan een camera slecht of niet functioneren. 

 
De Bushnell Core Low Glow instellen voor gebruik 
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- Open het klepje met de sluitclip (nr. 1 op de foto) aan de rechterkant van de camera. 
- Controleer of er een SD kaart (2) in de camera zit en stop deze er zo nodig in. 
- Controleer of er 6 batterijen in de camera zitten. Druk hiervoor op de knop voor het openen 

van de batterijlade (3). De batterijlade schuift naar buiten. Vaak schuift hij maar een heel 
klein beetje naar buiten. Druk dan een keer tegen de batterijlade (4). Trek de batterijlade 
vervolgens uit de camera. Het is normaal om weerstand te voelen, maar gewoon met een 
beetje kracht eruit trekken. Om de batterijlade weer te sluiten is behoorlijk wat kracht nodig. 
Druk de batterijlade terug totdat je een klik hoort. 

- Stel de camera in met de instellingen zoals in de onderstaande tabel weergegeven, door de 
schakelaar (5) op de middelste stand ‘SETUP’ te zetten: 

o Controleer eerst of de batterijen vol zijn. Het icoontje van de batterij (6) moet 
minimaal 2 streepjes aangeven. 

o Druk op de menu-knop (7) om naar het menu te gaan. 
o Ga met de pijltjestoetsen naar het in te stellen menu-item. Met het pijltje naar rechts 

(10) ga je naar het volgende menu-item en met het pijltje naar links (12) ga je naar 
het vorige menu-item. 

o Aangekomen op het in te stellen menu-item kan je met de pijltjes naar boven (9) en 
beneden (11) wisselen tussen de beschikbare opties. 
 Alleen de instellingen ‘Set clock’ en ‘Camera name’ werken anders. Als je ‘Set 

clock’ of ‘Camera name’ hebt geselecteerd, moet je eerst op de bevestig-
knop (8) drukken om in de instellingen te komen. Vervolgens selecteer je 
met de pijltjes naar links (12) en naar rechts (10) hetgeen je wil instellen en 
met de pijltjes naar boven (9) en naar beneden (11) geef je de gewenste 
waarde in. 

o Als de gewenste waarde is geselecteerd, sla je de instelling op door op de bevestig-
knop (8) te drukken. 

o Controleer na het instellen van alle instellingen, alles nog een keer. Het kan 
bijvoorbeeld gebeuren dat je na het instellen van een waarde bent vergeten op de 
bevestig-knop (8) te drukken, waardoor de instelling niet is opgeslagen. 

o Controleer ook in het hoofdscherm (druk op menu (7) als je nog in het menu zit) of 
de instellingen goed staan. Linksboven staat een fototoestel icoontje (13), wat 
aangeeft dat de camera op de fotostand staat (dus niet op de video stand). Rechts 
van het fototoestel icoontje staat 24M (14), wat de kwaliteit van de foto aangeeft. 
Veder moet de datum en tijd (15) kloppen. Ten slotte moet het getal voor de ‘/ ’ (16) 
op 00000 staan, wat aangeeft dat het geheugenkaartje leeg is. 

- Schakel de camera uit totdat je hem daadwerkelijk plaatst. Schuif de schakelaar (5) naar 
beneden op ‘OFF’. 

- Schuif de schakelaar (5) bij het plaatsen naar boven op ‘ON’. Sluit het klepje goed en hang de 
camera op. 

- Schuif de schakelaar (5) bij het ophalen altijd eerst naar beneden op ‘OFF’, voordat de 
geheugenkaart wordt verwijderd! 

 
 
 



Optie Instellen op stand: Opmerking: 
Set Clock Huidige tijd en datum  
Mode Camera De camera neemt zo foto’s, 

geen video’s. 
Image Size 24M Pixel De kwaliteit van de foto is zo 

het hoogst. 
Capture Number 3 Photo Per gedetecteerde beweging 

worden 3 foto’s vlak na elkaar 
gemaakt. 

Video Size N.v.t. De camera staat ingesteld op 
het nemen van foto’s, dus deze 
instelling doet niets. Elke 
waarde is hier goed. 

Video Length N.v.t. De camera staat ingesteld op 
het nemen van foto’s, dus deze 
instelling doet niets. Elke 
waarde is hier goed. 

Interval 01S Dit is de tijd hoe lang het duurt 
voordat de camera opnieuw 
wordt geactiveerd bij 
beweging, na een vorige 
beweging. 

Format Klik op ‘Execute’, selecteer 
‘Yes’ en bevestig. 

Dit wist oude foto’s en video’s 
van het kaartje en maakt de 
kaart geschikt voor deze 
camera. 

NV Shutter Long Range Dit optimaliseert de sluitertijd 
van de camera. 

Camera name Vul hier de 4-cijferige uurhok-
code in van het uurhok waar 
de camera op dat moment 
staat. 

Dit moet iedere keer bij het 
verplaatsen van de camera dus 
opnieuw worden ingesteld!  

Time Stamp On Dit voegt op iedere foto de 
datum en tijd toe. 

Field Scan Off  
Coordinate Off  
Video Sound N.v.t. De camera staat ingesteld op 

het nemen van foto’s, dus deze 
instelling doet niets. Elke 
waarde is hier goed. 

Sensor Level Auto Op automatisch werkt de 
camera het beste en zijn er de 
minste ‘loze’ foto’s. 

Camera Mode 24 hrs Zo worden zowel overdag als ’s 
nachts foto’s gemaakt. 

  



Default Set Cancel Als je ‘Execute’ selecteert 
worden alle instellingen terug 
gezet naar de 
fabrieksinstellingen. Als je 
problemen ondervindt met de 
camera dan is het verstandig 
om ‘Execute’ te selecteren en 
alle instellingen opnieuw in te 
stellen. 

Version N.v.t. Dit geeft de huidige firmware 
versie van de camera. Hier 
hoef je verder niets mee. 

 
Voor een uitgebreide toelichting zie de gebruiksaanwijzing van de fabrikant op de NEM Exoten 
pagina (onder het kopje “Informatie voor deelnemers”). 

 
Het plaatsen van de camera 
De camera’s voor NEM exoten worden voor wasbeerhond geplaatst bij dassenburchten (die bij 
voorkeur niet in gebruik zijn door dassen) en voor wasberen geplaatst bij een wissel langs een 
waterloop. Onderstaand vind je de materialen die je nodig hebt op de materialenlijst en de 
handleiding voor het juist ophangen van de camera.  
Zorg vooraf eerst voor toestemming van de terreineigenaar en voor de juiste instellingen van je 
camera. 
Lukt het niet met de instellingen, of werkt de camera niet? Neem dan contact op met 
wesley.overman@zoogdiervereniging.nl. 
 
Materialenlijst voor plaatsing camera voor wasbeerhond (bij dassenburcht): 

• Wildcamera 
• Spanband 
• 16Gb of 32Gb SD geheugenkaart 
• 6 opgeladen batterijen per wildcamera 
• Snoeischaar 

 
Aanvullend voor plaatsing camera voor wasbeer (bij waterloop): 

• Blikje sardines op olie (dus niet op waterbasis) (niet bij dassenburchten) 
• Schroeven (ten minste 6 cm lang) 
• O-ringen (met een maat die niet over de kop van schroef passen) 
• Schroevendraaier 
• Houten paaltje (Indien er geen boom voor het blik sardines aanwezig is) 
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Uitkiezen van de locatie 
Zoek een, voor je doelsoort geschikte, locatie in het uurhok waar de camera moet worden geplaatst. 
Voor wasbeerhond is dit een dassenburcht, voor wasbeer is dit een wissel bij een waterloop. Je zoekt 
een plek die voldoet aan de volgende voorwaarden:  

• Wasbeerhond 
o Een vrij uitzicht van ten minste twee meter, en een boom/paaltje waar de camera 

kan worden vastgemaakt. 
o Deze boom/paaltje is 2-3 meter van een dassenburcht. 
o De camera hangt niet in zicht, met het oog op diefstal en vandalisme. 
o De camera is niet gericht op een wandelpad in verband met privacy.  

• Wasbeer 
o Een vrij uitzicht van ten minste twee meter, en een boom/paaltje waar de camera 

kan worden vastgemaakt. 
o Deze boom/paaltje is 2-3 meter van een sardineblikje aan een boom/paaltje op een 

wildwissel bij een waterloop. 
o De camera komt niet in direct zicht, met het oog op diefstal en vandalisme. 
o De camera is niet direct gericht op een wandelpad in verband met privacy.  

 
Plaatsen van de camera 

• Als je gebruik maakt van een sardineblikje, hang dat dan eerst op (zie plaatsen sardineblikje). 
• Richt de lens niet richting hoog gras en vermijdt takken die voor de camera hangen. Als het waait dan 

zullen takken en grassprieten gaan bewegen en mogelijk de camera activeren. Dit levert onnodig veel 
foto’s op met het risico op een vroegtijdig vol geheugenkaartje. Verwijder blaadjes, gras en takken die 
vlak voor de lens zitten. 

• Richt de lens bij voorkeur richting het noorden, en dus niet richting zon, foto’s overdag kunnen 
daardoor van een dermate slechte kwaliteit worden, dat een dier niet herkenbaar op de foto staat. 

• Hang de camera aan een boom op met behulp van de spanband. 
• Als je iets ruimte tussen de camera en de boom houdt kan je de hoek van de camera stellen een takje 

van de juiste dikte tussen de camerabehuizing en de boom te klemmen. Dat is de beste manier om 
hem precies in de goede hoek te krijgen. 

• Bij sardineblikjes: De lens van de camera dient op 20-25 cm boven het maaiveld te hangen en 
de camera moet parallel aan de grond recht vooruit naar het blikje sardines wijzen. 

• Bij dassenburchten: De lens van de camera dient tussen de 20 cm en 1 meter boven het 
maaiveld te hangen. 

• Open de camera, zet hem aan door de schakelaar op “ON” te schuiven. Er knippert 
gedurende ongeveer 10 seconden een rood lampje op de voorkant van de camera. Sluit 
vervolgens voorzichtig de camera. Plaats de camera tegen de boom en maak hem vast met 
de bijgeleverde spanband. 

• Noteer het nummer van de camera en het gps coördinaat van de locatie waar deze hangt. 
Gebruik hiervoor een los GPS apparaat of een app op je telefoon. Voor Android telefoons is 
bijvoorbeeld de app ‘Rijksdriehoek GPS’ een eenvoudige app om je coördinaat te bepalen. 

 
  



Plaatsen sardineblikje 
• Er wordt een sardineblikje als lokmiddel gebruikt langs waterlopen (niet bij dassenburchten). 
• Zorg dat het blikje recht voor de lens van de nog te plaatsen camera komt te hangen met de 

onderkant op 15 cm boven het maaiveld. Bevestig het blikje met de kant van het treklipje (de 
kant die je zou openen als je de sardientjes op zou eten) tegen het paaltje of de stam van een 
boom. 

• Bevestig het blikje sardines met een schroef aan een boom op 2 tot 3 meter afstand van het 
vaste object waar je je camera aan gaat hangen. Gebruik O-ringen zodat het blikje niet over 
de schroefkoppen van het vaste object afgetrokken kan worden. 
 

Camera ophalen 
• Open het klepje van de camera en schuif de schakelaar naar “OFF”. 
• Haal de camera van de boom en neem deze mee. 
• Verwijder met een schroevendraaier het blikje sardines (als deze er hangt). 
• Als je de camera meteen ergens anders plaatst is het van groot belang om het 

geheugenkaartje dat uit de camera komt, op zo’n manier te bewaren dat je precies weet uit 
welke camera hij kwam, zodat je de beelden aan de juiste locatie kan koppelen. Stop ieder 
geheugenkaartje bijvoorbeeld in een afzonderlijke enveloppe waar je het nummer van de 
camera op schrijft. 

 
 


