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1 WERKING VAN EEN CAMERAVAL 

1.1 AUTOMATISCHE CAMERA  
Cameravallen, fotovallen of trailcams zijn toestellen die automatisch een opname (foto en/of video) 

maken zodra een dier voor de camera komt.  

Het toestel bevat een sensor die een combinatie van warmte en beweging detecteert. Zodra dit 

gedetecteerd wordt, maakt het toestel een (of meerdere) opname(s).  

 

Figuur 1 - Opname door een cameraval van een ree (Foto: Natuurpunt Studie). 

 

1.2 PIR MOTION SENSOR 
Om cameravallen efficiënt in te zetten is het erg belangrijk om de werking van de sensor goed te 

begrijpen.  

1.2.1 Wat detecteert de sensor precies? 

Cameravallen werken doorgaans met een Passive Infra Red (PIR) sensor.  

DE SENSOR DETECTEERT VERANDERINGEN IN DE WARMTESTRALING (IR) VAN DE OMGEVING.  

De sensor zal aangeven dat er ‘beweging’ gedetecteerd wordt als er bijvoorbeeld een warm object 

(zoogdier) door een koude omgeving loopt. Het warme zoogdier zorgt voor een verandering in het 

warmtebeeld dat de sensor ontvangt. Omgekeerd zal ook een koud object dat voor een warme 

achtergrond beweegt de sensor doen afgaan. Staat de camera bijvoorbeeld opgesteld aan de rand van 

een bos in de richting van een veld dat opwarmt in de zon, dan kan een takje dat nog in de schaduw 

hangt, maar heen en weer beweegt voor het opwarmende veld als beweging gedetecteerd worden en 

voor een vals alarm zorgen. Op de foto of video-opname zal geen dier te zien zijn.  
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De reikwijdte van de sensor is afhankelijk van het temperatuurverschil tussen het bewegende object 

en de achtergrond, maar is doorgaans zo’n 15 meter.  

De gevoeligheid van de sensor is daardoor ook weersafhankelijk. Hoe kleiner het temperatuurverschil 

tussen de bewegende voorwerpen en de achtergrond, hoe gevoeliger de sensor moet ingesteld 

worden. Bij warm zomers weer zal het verschil tussen de bewegende zoogdieren en de 

omgevingstemperatuur klein zijn en moet de sensor gevoelig ingesteld worden. De gevoeligheid van 

de sensor van de cameravallen die we in dit project gebruiken, kan manueel ingesteld worden, maar 

kan ook in een modus gezet worden waarbij de gevoeligheid van de sensor automatisch aangepast 

wordt op basis van de omgevingstemperatuur. 

1.2.2 Detectieveld van de sensor 

Gewoonlijk is het detectieveld van de sensor niet gelijk aan het oppervlak dat op de foto te zien is. Dat 

detectieveld kan breder of smaller zijn. Voor zover wij konden nagaan is er maar één merk van 

cameravallen (Reconyx) dat die informatie expliciet vermeld in de handleiding (zie Figuur 2). 

Bij meeste cameravallen is er een methode om te testen waar de camera op gericht is (laserstraal) of 

waar er beweging gedetecteerd wordt (oplichtende rode led). Maak er altijd gebruik van bij het 

plaatsen van de cameraval!  

 

Figuur 2 - Het veld waarin beweging gedetecteerd wordt (rode zones) is niet even groot als de foto. Detectieveld bij een 
Reconyx HC600 HyperFire. 
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1.3 BUSHNELL NATURE VIEW HD MAX 
Hierna bespreken we de werking van het cameravalmodel Nature 

View HD Max van Bushnell (zie Figuur 3), omdat we dat model 

gebruiken bij het project Zoogdierenatlas van Brussel. De precieze 

werking van het toestel staat natuurlijk ook beschreven in de 

handleiding van het toestel zelf.  

1.3.1 Onderdelen van de camera 

We overlopen hier kort de onderdelen van de camera.  

Buitenkant (zie Figuur 4) 

 LED infra-red flash. We gebruiken een cameraval die 
voor nachtopnames gebruik maakt van een flash met 
infrarood licht (zwart paneel bovenaan de voorkant). Dit 
licht is voor mensen niet zichtbaar, waardoor er minder 
kans is op diefstal van het apparaat, maar het zorgt ook 
voor minder verstoring van de fauna. 

 Lens. Het ronde onderdeel op de voorkant is de lens van 
het fototoestel. Bij dit model worden twee extra lenzen 
bijgeleverd (250 mm en 450 mm) die erop geschroefd kunnen worden om de focusafstand 
dichterbij te brengen (zie 1.3.2).  

 Light sensor. Links van de lens is de lichtsensor te zien. 

 LED motion and battery indicator. Rechts van de lens zit een LED die rood oplicht wanneer 
beweging gedetecteerd wordt in de test-modus. De LED licht blauw op als het batterijniveau 
te laag wordt. 

 Passive Infra Red sensor. Het gebogen onderdeel onder de lens is de PIR-sensor.  

 Mounting brackets. Aan de achterkant van het toestel bevinden zich twee ogen om het slot 
door te steken.  

 

 
Figuur 4 - Buitenkant 

Figuur 3 - Bushnell Nature View HD Max 



 

 

H
o

o
fd

st
u

k:
 W

er
ki

n
g 

va
n

 e
en

 c
am

er
av

al
 

7 

 

 
Onderkant (zie Figuur 5) 

 Tripod socket. Aan de onderkant van het toestel zit een schroefdraad om het toestel op een 
statief vast te zetten (zelden gebruikt). 

 DC input cover. De camera wordt ook geleverd met een kabel om het toestel op netstroom 
aan te sluiten. Die kabel kan hier aangesloten worden. 

 Video mic. Microfoon voor geluidsopname bij de video’s. 

 USB port. Aansluiting om de camera met de bijgeleverde USB-kabel aan te sluiten op een 
computer.  

 SD Card port. Al de foto’s en video’s worden opgeslagen op een SD-kaart die hier 
ingeschoven wordt.  

 AV output. Het toestel kan via een bijgeleverde AV-kabel aangesloten worden op een tv-
toestel om de foto’s en video’s te bekijken. 

 
 

 
Figuur 5 – Onderkant 

 
Binnenkant (zie Figuur 6) 

 LCD screen. Kleurenscherm om de instellingen weer te geven of de opnames te bekijken. 

 Menu/Navigation buttons. Navigatieknoppen. 

 Power/Mode switch (On, Setup, Off). Met deze knop zet je het toestel aan (geactiveerde 
toestand), uit of in setup-modus. In deze laatste modus kunnen de instellingen gewijzigd 
worden of de opnames bekeken worden.  

 Battery bay. Hier worden 4 (links beginnen) of 12 AA-batterijen geplaatst (zie ook 1.3.4). 
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Figuur 6 - Binnenkant 

 
 

1.3.2 Focusafstand, flitssterkte en sluitertijd aanpasbaar 

De meeste cameravalmodellen hebben een vaste focusafstand: 

de afstand ten opzichte van de camera waarbinnen het beeld 

scherp is. Het beeld is bij de meeste modellen scherp tussen ca 

2 m en 15 m voor de camera.  

Voor de Bushnell Nature View is het beeld scherp vanaf twee 

meter voor de camera met een optimale scherpte op 5 m. Dit 

model wordt echter geleverd met twee lenzen die op de 

aanwezige lens kunnen geschroefd worden (zie Figuur 7). Deze 

lenzen veranderen de focusafstand: 

 Lens 450 mm: focusafstand = 45 - ±150 cm 

 Lens 250 mm: focusafstand = 25 - ±100 cm 

Wanneer een van de extra lenzen opgeschroefd is en het dus de bedoeling is om objecten dichter bij 

de camera op beeld vast te leggen, moet ook de sterkte van de flits verminderd worden. De sterkte 

van de flits is bij dit toestel via het menu aanpasbaar naar drie vooraf ingestelde sterktes.  

Ook de sluitertijd kan bij dit toestel in drie verschillende standen gezet worden. Een snelle sluitertijd 

zorgt voor een kortere belichting en resulteert in een donkerder maar scherper beeld en vice versa.  

 

1.3.3 Toebehoren (niet meegeleverd bij aankoop camera) 

Na aankoop van de camera zelf zijn er nog een aantal toebehoren nodig om de camera effectief te 

kunnen gebruiken: 

Figuur 7 - De Bushnell Nature View wordt 
geleverd met twee opschroeflenzen om de 
focusafstand korterbij te brengen. 
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 SD-kaartje  

 Lithium batterijen (12 per camera)  

 Anti-diefstalbehuizing + hangslot 

 Cijferslot 

 Sticker met vermelding dat de camera voor wetenschappelijk 

onderzoek dient 

Uit onderzoek is gebleken dat een sticker met een vriendelijke 

boodschap helpt om vandalisme of diefstal van onderzoeksmateriaal 

te voorkomen (Clarin 2014). 

 

1.3.4 Batterijen 

De camera werkt met 4 of 12 AA-batterijen. Met 12 batterijen heeft ze 

uiteraard een langere autonomie. Lithium-batterijen zorgen in 

gemiddelde omstandigheden voor een autonomie van 12 maanden. 

Met alkaline batterijen is de autonomie ongeveer 6 maanden. De LED 

rechts van de lens licht blauw op wanneer de batterijen moeten 

vervangen worden (zie Figuur 8). 

Belangrijke waarschuwingen: 

 MIX GEEN TYPES OF MERKEN! 

 GEBRUIK GEEN OPLAADBARE BATTERIJEN! 

Voor het Zoogdierenatlasproject worden 12 lithium AA-batterijen meegeleverd met elk van de 

cameravallen. 

 

1.3.5 Standaard instellingen voor dit project 

Voor het Zoogdierenatlasproject zijn de diverse menu-onderdelen ingesteld zoals weergegeven 
inTabel 1. Met uitzondering van de coördinaten van de locatie hoeft geen enkele andere menu-functie 
gewijzigd te worden. 
 

Figuur 8 - Een blauw licht betekent 
dat de batterijen moeten 
vervangen worden. 
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Tabel 1 - Standaard instellingen van de cameraval voor het project Zoogdierenatlas van Brussel. 

FUNCTIE INSTELLING 

MODE Hybrid 

IMAGE SIZE 8 M Pixel 

IMAGE FORMAT Full Screen 

CAPTURE NUMBER 1 Photo 

LED CONTROL (FLASH) Low 

CAMERA NAME ATLASxx (xx = nr van camera) 

VIDEO SIZE 1920x1080 

VIDEO LENGTH 10S 

INTERVAL 5M 

SENSOR LEVEL Auto (‘High’ bij warm weer) 

NIGHT VISION SHUTTER High  

CAMERA MODE 24 Hrs 

FORMAT ** NIET UITVOEREN (wist alle foto’s en video’s) 

TV OUT PAL 

TIME STAMP On 

SET CLOCK (reeds ingesteld) 

FIELD SCAN Off 

COORDINATE INPUT zelf instellen bij iedere locatie 

VIDEO SOUND On 

DEFAULT SET ** NIET UITVOEREN (zet alles op fabrieksinstellingen) 
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2 PLAATSEN VAN EEN CAMERAVAL 

2.1 DOELSOORTEN EN HABITATKEUZE BIJ GEWONE CAMERAVALOPSTELLING 
Elke diersoort heeft zo zijn eigen favoriete habitat. De ene soort heeft een voorkeur voor een 

bosomgeving (bv. eekhoorn), de andere soort vertoeft liever in open velden (bv. haas). Bij een 

zoogdiereninventarisatie is het dan ook belangrijk dat we de cameraval achtereenvolgens in 

verschillende habitats plaatsen om de kans zo groot mogelijk te maken dat we de volledige 

zoogdierendiversiteit van het gebied (of in dit geval kilometerhok) ontdekken.  

PLAATS DE CAMERA IN ZOVEEL MOGELIJK VERSCHILLENDE HABITATS. 

In Tabel 2 vermelden we een niet-limitatieve lijst van biotopen om ideeën op te doen voor het plaatsen 

van de cameraval. 

 
Tabel 2 - Niet limitatieve lijst van biotopen ter inspiratie. 

Biotoop 

Bos (diverse types) 

Bosrand 

Hagen en 
struwelen 

Weiland 

Akker 

Berm 

Oever 

Moeras 

Duinen 

Tuin & park 

Heide 

… 

 
De soorten die we in deze regio met een cameraval zeker kunnen waarnemen en verwachten zijn:  

 Ree 

 Everzwijn 

 Vos 

 Steenmarter 

 Bunzing 

 Hermelijn 

 Bruine rat 

 Zwarte rat 

 Eekhoorn 

 Siberische grondeekhoorn 

 Haas 

 Konijn 

 Bosmuis 

 Huismuis 
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Soorten die we ook goed met een cameraval kunnen detecteren, maar waarvan de aanwezigheid in 

het onderzoeksgebied nog niet aangetoond is, zijn:  

 Das 

 Otter 

 Bever 

 Boommarter 

 Wasbeer 

 … 

Afhankelijk van de kwaliteit van de opname kunnen soms ook kleinere soorten zoals spitsmuizen 

gedetecteerd en op naam gebracht worden met een cameraval.  

Voor wezel en hermelijn gebruiken we een speciale opstelling van een cameraval om de detectiekans 

te verhogen (zie § 0). 

2.2 BESCHERMEN TEGEN DIEFSTAL 
Cameravallen zijn erg gevoelig voor diefstal. We gebruiken dus steeds een kabelslot in combinatie met 

een metalen anti-diefstalbehuizing om diefstal van de cameraval te voorkomen (zie Figuur 9). Met het 

kabelslot maken we de camera altijd aan een stevig verankerd voorwerp (bijvoorbeeld een dikke 

boom) vast. Met een hangslot wordt de antidiefstalbehuizing afgesloten.  

 

 

Figuur 9 - We gebruiken steeds een slot en anti-diefstalbehuizing om diefstal van de cameraval te voorkomen (Foto: Diemer 
Vercayie) 
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2.3 AANDACHTSPUNTEN BIJ PLAATSING 
Voor een goed resultaat moeten we bij het plaatsen van de cameraval op volgende zaken letten. 

 Richten van de camera 

o Gebruik de testmodus: wanneer de Bushnell Nature View in Setup-modus staat brand 

aan de voorkant een rode LED op het moment dat er beweging gedetecteerd wordt. 

Test hiermee waar er beweging zal gedetecteerd worden en gebruik het om de camera 

te richten. 

o Richting ten opzichte van de zon: plaats de cameraval niet in de richting van 

zonsopgang/ondergang, tenzij er geen rechtstreeks zonlicht uit die richting te 

verwachten valt (heuvel, gebouw … ). 

 Focus-afstand (zonder opzetlens): zonder opzetlens is de minimale afstand voor een scherp 

beeld 2 m en 5 m is optimaal. Zorg dus dat de camera voldoende ver verwijderd is van de plaats 

(bijvoorbeeld een wissel) waar je passerende zoogdieren verwacht.  

 Flitsinstellingen: als je de focusafstand wijzigt door een van de opzetlenzen voor te schroeven, 

let er dan op dat je ook de flitssterkte vermindert. 

 Bewegende of stilstaande obstructies vermijden: bewegende takken, bladeren of grashalmen 

kunnen voor een vals alarm zorgen met duizenden foto’s of filmpjes zonder zoogdieren als 

resultaat. Vermijd ook dat er stilstaande objecten zoals boomstammen in een hoek van 45° 

voor de lens staan, want ’s nachts zorgen die er voor dat het flitslicht gereflecteerd wordt en 

zie je niets meer voorbij die objecten. 

 Levensduur batterijen: de levensduur van de batterijen is afhankelijk van de geregistreerde 

activiteit en de omgevingstemperatuur. Controleer daarom iedere twee tot drie weken de 

batterijstatus! 

 Verborgen! Cameravallen zijn zeer gevoelig voor diefstal! Plaats ze dus niet op locaties waar 

mensen passeren. 

 Privacy. In België is het verboden om mensen te filmen of te fotograferen zonder hun 

toestemming. Plaats de cameraval daarom op zo’n manier dat ze niet doelbewust mensen zal 

fotograferen of filmen (bijvoorbeeld niet op een algemeen toegankelijk pad gericht). Meer 

info: http://www.privacycommission.be/nl.  

 

2.4 LOKMIDDELEN? 
Vaak worden lokmiddelen gebruikt om dieren in het vizier van de camera te krijgen. Dit is in principe 

niet nodig. Met enige kennis van de omgeving (en eventueel van diersporen) kun je de camera zo 

plaatsen dat de dieren die in de omgeving voorkomen voor je camera zullen passeren. Bovendien is 

voederen van wilde dieren verboden in het Brusselse gewest.  

Zoek voor het plaatsen van de camera naar diersporen zoals een kruispunt van wissels1 of zoek naar 

trechters in het landschap zoals bruggen, tunnels en duikers: plaatsen waar dieren door het landschap 

naar een smalle doorgang geleid worden (zie Figuur 10). Daar is de kans veel groter om activiteit op de 

camera te registreren, zonder dat het noodzakelijk is om lokstoffen te gebruiken.  

                                                           
1 Wissels zijn regelmatig of veelvuldig belopen wildpaadjes. Soms worden ze door één bepaald individu gebruikt, 
soms door meer individuen van één soort, maar vaak door diverse diersoorten (van Diepenbeek 1999).  

http://www.privacycommission.be/nl
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Figuur 10 - Een ecoduct is een goed voorbeeld van een trechter in een landschap waar dierenactiviteit geconcentreerd wordt. 
(Foto: Erwin Christis) 

 

2.5 OPSTELLING VOOR KLEINE MARTERACHTIGEN: MOSTELA 

2.5.1 Creatief met de plaatsing van een cameraval 

Meestal wordt een cameraval gewoon aan een boom vastgemaakt, maar sommige soorten zul je op 

die manier moeilijk op beeld krijgen. Het is mogelijk om creatiever met de opstelling voor een camera 

om te gaan. Voor wezel en hermelijn kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van hun natuurlijke 

nieuwsgierigheid voor donkere holen. Wezels zijn namelijk gespecialiseerd in het eten van 

(woel)muizen en achtervolgen ze zelfs in hun eigen holen. Ze onderzoeken dus ook graag ieder donker 

hol. Om de kans te vergroten om wezels op de camera te krijgen, plaatsen we de camera daarom in 

een bak met aan de ene kant de camera en aan de andere kant een buis door de bak (zie Figuur 11). 

De buis is langs is aan de binnenkant van de bak open, zodat de camera een opname kan maken van 

het dier dat door de buis loopt. Deze opstelling wordt een ‘Mostela’ genoemd, naar de uitvinder Jeroen 

Mos en de genusnaam van kleine marterachtigen Mustela.  

Op volgend videofragment is een demonstratie van de werking van een Mostela te zien: 

https://www.youtube.com/watch?v=0ixYB7eCaUs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ixYB7eCaUs
https://www.youtube.com/watch?v=0ixYB7eCaUs
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Figuur 12 - Wezels inspecteren graag donkere gangetjes op 
zoek naar muizen en daar maken we met een Mostela 
gebruik van. (Foto: Alain Paquet, Natagora) 

 

2.5.2 Kortere focusafstand 

In een Mostela is de afstand waar we het dier 

verwachten ten opzichte van de cameraval korter 

dan de minimale afstand voor een scherp beeld. 

Maak daarom gebruik van een van de 

opschroeflenzen van de Bushnell Nature View HD 

Max om de focusafstand te verkleinen. 

 

2.5.3 Plaatsing van een Mostela 

De kans dat er effectief wezels door de Mostela lopen 

hangt natuurlijk sterk af van hoe goed de locatie 

gekozen is. Om een goede locatie te kiezen is het 

belangrijk iets te weten van de levenswijze van een wezel. Wezels zijn de kleinste roofdieren van 

Europa en jagen voornamelijk op woelmuizen (85% van hun dieet). Ze achtervolgen ze in hun eigen 

gangen en kunnen zich daar zelfs 180° in draaien. Ze eten ongeveer 1 tot 2 muizen per dag. Om de 

Mostela te plaatsen zoeken we dus een locatie waar we veel muizen kunnen verwachten en muizen 

willen graag dekking. Denk dus bijvoorbeeld aan ruigten en opschietend gras. Dat kan zowel in een 

bos, berm, hooiland of akker zijn, zo lang er maar dekking aanwezig is. In nat gebied komen wezels 

minder voor. 

Figuur 13 - Jeroen Mos, uitvinder van de Mostela. 

Figuur 11 - Een Mostela is een speciale opstelling van een 
cameraval om de kans te vergroten om hermelijn of wezel op 
de foto te krijgen. (Foto: Alain Paquet, Natagora) 
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Figuur 14 - Een wezel verkent een Mostela. In de PVC-buis kan ook een sporenplaat gelegd worden: een plank met 
inktkussen en papier aan beide zijden. (Foto’s: Erwin van Maanen, www.kleinemarters.nl/hulpmiddelen). 

http://www.kleinemarters.nl/hulpmiddelen
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3 WAT MET DE RESULTATEN? 

Cameravallen hebben de laatste jaren het zoogdierenonderzoek erg vereenvoudigd, maar het 

verzamelen van de gegevens – om ze bijvoorbeeld te kunnen gebruiken voor het opstellen van 

verspreidingskaarten – blijft een pijnpunt. Cameravallen leveren meestal heel veel waarnemingen op, 

zoveel dat de gebruiker er vaak tegen op ziet om de verzamelde gegevens door te sturen naar een 

organisatie of systeem waar ze gecentraliseerd kunnen worden. We kunnen het belang van het 

doorsturen en centraliseren van die gegevens echter niet genoeg benadrukken! De verzamelde 

gegevens zijn zoveel meer waard als ze gebundeld worden. 

Voor een inventarisatie van de zoogdierendiversiteit geven we daarom de volgende richtlijn:  

GEEF PER LOCATIE DE EERSTE WAARNEMING VAN ELKE SOORT IN OP WWW.WAARNEMINGEN.BE  

Verplaats je de camera naar een andere locatie, dan geef je nadien weer de eerste waarneming van 

elke soort in die op die locatie geregistreerd werd.  

Met de resultaten van een cameraval heb je ook bewijsmateriaal voor de waarneming en als dat 

toegevoegd wordt aan de waarneming op waarnemingen.be, kunnen de waarnemingen ook 

gevalideerd worden. Video’s kunnen echter niet ge-upload worden naar waarnemingen.be, foto’s en 

geluiden wel.  

VOEG STEEDS EEN FOTO TOE AAN DE WAARNEMING OP WAARNEMINGEN.BE 

Staat het dier enkel herkenbaar op een video, neem dan een still (stilstaand videobeeld) uit de video 

om te uploaden naar waarnemingen.be. Dat kun je bijvoorbeeld doen door een print screen 

(screenshot) te maken (en plakken, uitknippen en opslaan als jpg in het programma Paint) of met het 

gratis programma Windows Movie Maker.  

Het is ook mogelijk om daarbovenop een link te leggen vanuit waarnemingen.be naar een externe 

video (bijvoorbeeld op youtube.com).  
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4 PRECIEZE WERKWIJZE VOOR DE ZOOGDIERENATLAS BRUSSEL 

Hieronder zetten we stap voor stap uiteen hoe je te werk gaat voor het inventariseren van 

zoogdieren met cameravallen in het kader van het project Zoogdierenatlas van Brussel 2001-2016.  

4.1 LOCATIE KIEZEN EN RESERVEREN 

4.1.1 Locatie kiezen 

Voor de Zoogdierenatlas van Brussel willen we weten welke zoogdieren er voorkomen per vierkante 
kilometer in het Brussels gewest. Als raster gebruiken we het UTM1-raster van 1x1 km-hokken. Om 
een locatie te selecteren om je cameraval te plaatsen, kies je dus eerst een kilometerhok dat nog niet 
goed onderzocht is, vervolgens een gebied binnen dat kilometerhok (bijvoorbeeld een bepaald park). 
Binnen dat gebied kies je een bepaald habitat uit (bijvoorbeeld een loofbosje) en vervolgens ga je ter 
plaatse om een exacte locatie te kiezen waar je de cameraval gaat ophangen.  
 
KEUZEVOLGORDE: HOK > GEBIED > HABITAT > EXACTE LOCATIE 

Via de website van het project vind je een overzicht van de kilometerhokken en de mate waarin ze 
reeds onderzocht zijn: www.zoogdierenatlasbrussel.be > Voer je waarneming hier in > Atlas > Kaarten 
 
Klik op het kilometerhok dat je wilt onderzoeken, zodat je het nummer van het hok te zien krijgt. Indien 
het hok niet klikbaar is (als er nog geen zoogdieren gemeld zijn), klik dan eerst op de knop “Toon 
hokken zonder waarneming”.  
 

 
Figuur 15 - Via de projectwebsite (www.zoogdierenatlasbrussel.be > Voer je waarneming hier in > Atlas > Kaarten) vind je 
een overzicht van de kilometerhokken. Als je een hok aanklikt krijg je het nummer van het hok te zien. 

 

http://www.zoogdierenatlasbrussel.be/
http://brussel_zoogdieren.waarnemingen.be/global_species_stats.php?gem=0&srt=0&from=2001-01-01&to=2016-12-31
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4.1.2 Onderzoekslocatie doorgeven/reserveren  

We willen vermijden dat verschillende groepen vrijwilligers op dezelfde plaats onderzoek gaan doen. 

Geef daarom je onderzoekslocatie door via het speciaal daarvoor opgestelde online excelformulier (zie 

Figuur 16). Zo weten andere vrijwilligers welke hokken jij reeds gaat onderzoeken en weet jij welke 

hokken reeds onderzocht zijn.  

GEEF JE ONDERZOEKSLOCATIE DOOR VIA DEZE GOOGLE EXCEL: http://goo.gl/1zLn2X  

Voor elk van de onderzoeksmethoden (cameraval, muizenval of sporenbuizen) is een apart tabblad 

voorzien. Als een hok reeds onderzocht is met een cameraval, kan hetzelfde hok nog steeds onderzocht 

worden met een andere methode.  

Enkel de vrijwilligers die een opleiding gevolgd hebben binnen dit project voor het gebruik van 

cameravallen of muizenvallen, hebben toegang gekregen tot deze Excel.  

 

 
Figuur 16 – Geef je voor de start van je onderzoek je onderzoekslocatie door via deze Google excel: http://goo.gl/1zLn2X 

 

4.2 TOESTEMMING VRAGEN 
Voor je een camera effectief in het gebied plaatst, moeten enkele formaliteiten vervuld zijn: 

1. Vergunning 

2. Toestemming van grondeigenaar of –beheerder 

In het Brussels hoofdstedelijk gewest moet je een vergunning hebben om in natuurgebieden van de 

paden te mogen afwijken om een camera te plaatsen. Als je de opleiding rond cameravallen in het 

kader van dit project gevolgd hebt, heb je zo’n vergunning ontvangen.  

Naast de vergunning heb je ook toestemming nodig van de grondeigenaar of grondbeheerder om het 

gebied te mogen betreden en de cameraval op te hangen. Voor het Zoogdierenatlas project zijn alle 

http://goo.gl/1zLn2X
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boswachters reeds op de hoogte gebracht dat er een zoogdiereninventarisatie plaats vindt en hebben 

we toestemming om in de door Leefmilieu Brussel beheerde openbare gebieden cameravallen te 

plaatsen. Toch is het belangrijk dat je vóór het plaatsen van de cameraval Guy Rotsaert van Leefmilieu 

Brussel een seintje geeft waar en wanneer je een camera gaat plaatsen. Wil je de camera graag op een 

privédomein plaatsen, vraag dan eerst toestemming aan de eigenaar. Met de referentiebrief, die je als 

vrijwilliger voor dit project ontvangen hebt, kun je ten opzichte van de grondeigenaar aantonen dat je 

mee werkt aan dit project. 

 

 GEBIED BEHEERD DOOR LEEFMILIEU BRUSSEL: LOCATIE VAN DE CAMERAVAL EN PERIODE 
MELDEN AAN GUY ROTSAERT (GRotsaert@environnement.brussels, 02/563.41.97) 

 PRIVÉ DOMEIN: TOESTEMMING VRAGEN AAN DE EIGENAAR (REFERENTIEBRIEF) 
 

4.3 CAMERA PLAATSEN + COÖRDINATEN INSTELLEN OP HET TOESTEL 
Als alle formaliteiten voldaan zijn (locatie geregistreerd en toestemmingen verkregen), dan kun je de 

cameraval in het terrein gaan plaatsen. Aangekomen op de locatie waar je de cameraval wilt plaatsen 

voer je eerst de coördinaten van die locatie (in graden, minuten en seconden) in de cameraval. Zo 

worden automatisch bij elke foto ook de coördinaten van de locatie mee opgeslagen. 

4.3.1 Coördinaten van de locatie in de cameraval registreren 

De coördinaten van de locatie opzoeken kan op verschillende manieren: op voorhand met behulp van 

een computer of ter plaatse met behulp van een smartphone of gps. 

 Computer:  

o Surf naar http://itouchmap.com/latlong.html  

o Zoek op de kaart naar de precieze locatie, of 

o Voer het adres in en verplaats de pijl op de kaart naar 

de precieze locatie 

 Smartphone:  

o Via de app ObsMapp (voor Android) kun je in het 

scherm om een waarneming in te voeren de 

coördinaten van je locatie aflezen (zie Figuur 17). In de 

Instellingen moet je wel aangeduid hebben dat de 

coördinaten weergegeven worden in graden, minuten 

en seconden. Let er op dat de plaatsbepaling precies 

genoeg is (± 10 m). 

o Ook met andere gratis apps kun je de coördinaten van 

een locatie opzoeken 

 GPS 

Om de coördinaten te registreren in de cameraval ga je als volgt te 

werk:  

 Zet de schakelaar naar SETUP modus  

 Klik op de MENU-knop  

 Druk 3 MAAL op de knop om naar links te navigeren (). Je komt dan bij het menu ‘Coordinate 

input’. 

 Klik op OK-knop.  

Figuur 17 - Coördinaten van je 
locatie aflezen op het 
invoerscherm in de app ObsMapp 
(Android). 

http://itouchmap.com/latlong.html
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 Voer nu de graden, minuten en seconden in voor de noorderbreedte en oosterlengte. 

4.3.2 Plaatsen van de cameraval 

Let voor het plaatsen van de cameraval op de aanwijzingen die vermeld werden in § 2. Kortweg gaan 

we als volgt tewerk:  

 Bevestig de metalen behuizing aan een boom met de groene riem. 

 Let daarbij op  

o Niet gericht op locatie waar mensen kunnen voorbij komen (privacy). 

o Camera niet naar zonsopgang/ondergang gericht 

o Focusafstand >2 m 

o Hoogte: ca 30 cm 

 Switch de schakelaar op de camera naar ‘Setup’, plaats ze in de metalen behuizing en test 

waar er beweging zal gedetecteerd worden. 

 Switch de schakelaar op de camera nu naar ‘On’. 

 Sluit de metalen behuizing met het hangslot en verbind de behuizing en camera met het 

kabelslot aan een boom. 

 

4.4 OPVOLGEN 
Laat de cameraval nu 3 weken staan, maar het is goed om wekelijks eens te controleren of ze er nog 

staat, of ze niet scheef gezakt of niet beschadigd is. Eventueel kun je dan ook al eens controleren of de 

locatie de moeite loont.  

MAAR! Doe dit vooral niet te opzichtig, zodat je de locatie van de cameraval niet weggeeft aan 

omstaanders. 

 

4.5 CAMERA OPHALEN, RESULTATEN CONTROLEREN EN DOORGEVEN 

4.5.1 Camera na 3 weken ophalen en de resultaten bekijken op pc 

Na 3 weken haal je de camera op. Vergeet de sleutel van het hangslot niet. Open de camera ter plaatse 
om de schakelaar op OFF te zetten. Vervolgens neem je de camera en alle toebehoren mee naar huis. 
Kopieer (niet knippen) thuis alle bestanden van de SD-kaart op je computer en bekijk de foto’s en 
video’s die op de SD-kaart staan. Let er op dat je de SD-kaart pas verwijdert als de cameraval 
uitgeschakeld is.  

4.5.2 Waarnemingen invoeren op waarnemingen.be 

Dit is een cruciale stap! We willen dan ook met aandrang vragen om deze stap niet uit te stellen. Het 
is uiterst belangrijk dat gegevens ook gecentraliseerd worden. Ga daarvoor te werk zoals reeds 
vermeld in § 3.  
 
GEEF PER LOCATIE DE EERSTE WAARNEMING VAN ELKE SOORT IN OP WWW.WAARNEMINGEN.BE 

Verplaats je de camera naar een andere locatie dan geef je nadien weer de eerste waarneming van 

elke soort in die op die locatie geregistreerd werd.  

GEBRUIK HIERVOOR DE ACCOUNT VAN DE WAARNEMER (GEEN GROEPSACCOUNT)!  
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Heb je nog geen account, maak dan (gratis) een account aan op waarnemingen.be via de knop 

Registreren (rechts bovenaan). Als anderen van de vrijwilligersgroep de waarneming ook aan hun 

account wensen toe te voegen, dan kan dat eenvoudig door de waarneming te kopiëren:  

 Surf naar www.waarnemingen.be en log in 

 Klik op Overzichten > Gebruikers 

 Tik de naam van de waarnemer in die de waarnemingen reeds ingevoerd heeft en klik op OK 

 Klik op de naam van de waarnemer 

 Klik in het menu aan de rechter kant op ‘Waarnemingen’ 

 Klik nu in de lijst van waarnemingen op het groene plusteken (zie Figuur 18) bij iedere 

waarneming die je aan je account wilt toevoegen. 

 

Figuur 18 - Klik op het groene plusteken om een waarneming te kopiëren naar je eigen account. 

 

VOEG STEEDS EEN FOTO TOE AAN DE WAARNEMING OP WAARNEMINGEN.BE 

Staat het dier enkel herkenbaar op een video, neem dan een still uit de video (een stilstaand filmbeeld) 

om te uploaden naar waarnemingen.be. Dat kun je bijvoorbeeld doen door een print screen 

(screenshot) te maken (plakken, uitknippen en opslaan als jpg in het programma Paint) of met het 

gratis programma Windows Movie Maker.  

Het is ook mogelijk om daarbovenop een link te leggen vanuit waarnemingen.be naar een externe 

video (bijvoorbeeld op youtube.com). Navigeer daarvoor naar de reeds ingevoerde waarneming en 

klik in het rechter menu op ‘Externe link toevoegen’.  

Indien de camera op dezelfde locatie blijft staan, klik dan bij het invoeren de optie ‘Vervagen’ aan, 

zodat de precieze locatie van de waarnemingen (en dus van de camera) verborgen is voor iedereen 

(behalve voor jezelf). Dat helpt om diefstal van de cameraval te vermijden. 

4.5.3 Back-up 

Computers durven ons helaas soms in de steek te laten en er mag geen data verloren gaan. Het is dus 

noodzakelijk om voor een back-up te zorgen.  

BRENG DE SD-KAART OM DE ZES WEKEN BINNEN BIJ NATAGORA (MundoB, Edinburgstraat 26, 1050 

Brussel).  

Alain Paquet zal de data kopiëren op een harde schijf als back-up. Je kunt de SD-kaart ofwel inruilen 

voor een lege ofwel even wachten tot de data over gezet is op een harde schijf.  

 

4.6 HERBEGINNEN 
Voor dit project is een grote investering gedaan in duur onderzoeksmateriaal. De cameravallen moeten 
dan ook zo intensief mogelijk gebruikt worden om te renderen. Probeer de cameraval daarom binnen 
de week weer in het veld te zetten op een nieuwe locatie.  

http://waarnemingen.be/registreer.php
http://www.waarnemingen.be/
http://waarnemingen.be/userlijst.php
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ZET DE CAMERAVAL BINNEN DE WEEK WEER IN HET VELD OP EEN NIEUWE LOCATIE. 
 
Voor het uitzoeken van een nieuwe locatie voor de cameraval, zijn er diverse mogelijkheden:  

 Ander habitat, zelfde domein, zelfde kilometerhok 

 Ander domein, zelfde hok 

 Ander hok.  
 
Indien je er voor kiest om de cameraval binnen hetzelfde hok in een nieuw gebied of habitat te 
plaatsen, maak in de Google excel dan een nieuwe regel aan met hetzelfde hoknummer. Doorloop 
verder opnieuw de stappen beschreven in dit hoofdstuk. 
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