Wildcamera

zoogdieren in de achtertuin
- BURGERWETENSCHAP IN DE STADSNATUUR VAN UW GEMEENTE Met het burgerwetenschapsproject ‘Wildcamera’ brengen de inwoners van uw gemeente de natuur
in hun achtertuin in beeld. Een jaar lang reizen tuincamera’s rond om wilde dieren vast te leggen.

Alle tuincamera’s worden volgens hetzelfde protocol opgesteld en registreren 24 uur per dag alles wat voor
de lens verschijnt. Voor de gemeente Wageningen, Nijmegen, Amersfoort en Deventer verzamelden we al
eerder nuttige gegevens. Bovendien maakten we bewoners bewust van het gebruik van hun tuin door wilde
dieren en welke invloed de inrichting van tuinen daarop heeft.

Het opstellen van de tuincamera en het bekijken van de
resultaten gebeurt met hulp van een lokale sleutelvrijwilliger.

De beelden worden opgeslagen en verwerkt in het centrale
online beeldverwerkingssysteem ‘Agouti’.

- BURGERWETENSCHAP IN DE STADSNATUUR VAN UW GEMEENTE -

Ervaringen van anderen
“Met behulp van wildcamera’s zijn in
Amersfoort al veel belangrijke gegevens
verzameld en verrassende ontdekkingen
gedaan.”

“Ik vind het fijn als mijn dochter al jong
leert over de natuur en wat voor een mooie
beesten daar allemaal in voor komen.”

Elise Schokker
Sleutelvrijwilliger in Amersfoort

Els Rommes
Tuineigenaar in Nijmegen

“Bij de gemeente Deventer bestaat er
een lange traditie voor het betrekken en
samenwerken met de inwoners. Project
Wildcamera sluit daar naadloos bij aan.”

“Met de gegevens uit project Wildcamera
onderzoeken we hoe zoogdieren reageren op
verstedelijking van hun leefomgeving.”

Erik Lam
Stadsecoloog gemeente Deventer

Patrick Jansen
Onderzoeker Wageningen Universiteit

De voordelen voor u als gemeente
• Door leencamera’s en inzet van vrijwilligers kan het project efficient en goedkoop worden uitgevoerd
• Burgerwetenschap: bewoners krijgen de kans deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek
• We creëren bewustwording van het voorkomen van wilde dieren en de invloed die tuinen daarop hebben
• We verzamelen nieuwe natuurgegevens en slaan ze op in de NDFF, voor beleid en bescherming
• Door gebruik van een geurstation treffen we vaker lastig te onderzoeken soorten zoals marters
• De beelden lenen zich uitstekend voor communicatieve en educatieve doeleinden

De kosten voor u als gemeente (per jaar)
Optie 1: Wij voeren het project voor u uit:

Optie 2: Wij starten op, de gemeente voert uit:
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Voorbereiding materialen en overdracht
Gebruik van vier professionele wildcamera’s
Gebruik beeldverwerkingssysteem Agouti
Werving en coördinatie van vrijwilligers
Instructiebijeenkomst sleutelvrijwilligers
Coördinatie en veldondersteuning
Centraal aanspreekpunt en vraagbaak
Ten minste 40 tuinen worden onderzocht
Verwerking en terugkoppeling resultaten
Online showcase op social media
Ten minste 1 publicatie of media optreden

Voorbereiding materialen en overdracht
Gebruik van vier professionele wildcamera’s
Gebruik beeldverwerkingssysteem Agouti
Instructiebijeenkomst sleutelvrijwilligers

Kosten: € 3.500 (exclusief BTW)

Kosten: € 7.000 (exclusief BTW)

INTERESSE? MAIL cameravallen@zoogdiervereniging.nl OF BEL 024-7410500
Project Wildcamera is een samenwerkingsverband tussen Wageningen University & Research (WUR), de Zoogdiervereniging, het Belgische
Natuurpunt en Ecologisch adviesbureau Silvavir. De WUR beheert het beeldverwerkingssysteem Agouti en stelt per gemeente vier
professionele sets wildcamera’s beschikbaar. De Zoogdiervereniging is projectleider en benut haar netwerk van vrijwilligers. Natuurpunt
neemt zitting in het consortium als Belgisch partner en adviseur. Silvavir is het centrale aanspreekpunt en landelijk coördinator.

