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Inleiding 

De Otter (Lutra lutra) is een emblematische soort van gezonde rivierecosystemen. Na jarenlange afwe-

zigheid is de Otter aan een geleidelijke comeback in de Lage Landen bezig. In 2012 en 2016 bereikten 

ons twee onafhankelijke, niet-verificeerbare meldingen van een Otter in de Laan, een zijrivier van de 

Dijle. In 2018 en 2019 voerde de Natuurstudiegroep Dijleland een intensief cameravalonderzoek uit 

langs de oevers van de Laan om de mogelijke aanwezigheid van dit zoogdier na te gaan. 

De Otter, Lutra lutra 
De Otter behoort tot de familie van de marterachtigen (Mustelidae) en komt voor in Europa en Azië. 

Otters leven zowel op het land als in het water en kunnen zich in beide milieus efficiënt verplaatsen 

dankzij hun aangepaste lichaam. Foerageren doen ze bijna uitsluitend in het water, waar ze voorname-

lijk jagen op vis. Ook amfibieën, watervogels, zoogdieren, kreeftachtigen en andere ongewervelden be-

horen in mindere mate tot het menu. Voor rust en voortplanting hangen Otters af van verstoringsvrije 

oeverzones. Otters zijn overwegend nachtactief en leven buiten de voortplantingsperiode solitair. 

 

Otter (archiefbeeld uit Wit-Rusland). Foto: Reinhardt Strubbe. 

Het territorium van een Otter is zeer groot en zou zo’n 14 à 25 km² aan oeverzones en/of moerasgebied 

bestrijken (Van den Berghe et al. 2019). Naast de beschikbare oppervlakte aan geschikt leefgebied in 

het water en op het land stellen Otters hoge eisen aan het visbestand (dat voldoende groot moet zijn), 

en daaraan gerelateerd een goede waterkwaliteit en afwezigheid van polluenten. 

Otters kunnen grote afstanden afleggen via rivieroevers. Wanneer geen oever beschikbaar is, zoals wan-

neer een rivier onder een brug stroomt, vertonen Otters de neiging om zich via een omweg op het land 

te verplaatsen, waarbij ze regelmatig wegen oversteken. Aanrijdingen zijn dan ook een belangrijke 

doodsoorzaak bij Otters: in Nederland is ongeveer drie kwart van de mortaliteit te wijten aan aanrijdin-

gen (Lammertsma et al. 2008; Kuiters et al. 2012). 

Door hun nachtelijke levenswijze en grote territoria kan het ontzettend moeilijk zijn om de aanwezig-

heid van Otters vast te stellen. Vaak berust een ontmoeting op toeval of wordt de soort vastgesteld via 

verkeersslachtoffers. Sporenonderzoek is een methode die geschikt is voor het actief opsporen van Ot-

ters en berust op het zoeken naar typische otteruitwerpselen, zogenaamde “spraints”. Spraints kunnen 

vaak herkend worden door de aanwezigheid van visgraten, schubben en hun sterke visgeur. Doorgaans 
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worden ze op opvallende, verhoogde plaatsen afgezet, bijvoorbeeld op een rotsblok of molshoop. Ook 

Ottergeil, een geleiachtige afscheiding, is indicatief voor het voorkomen van Otter in een gebied. Came-

ravalonderzoek vormt een andere efficiënte inventarisatiemethode (Van Den Berghe et al. 2019b). 

 

Typische Otteruitwerpselen (spraints). Foto: Reinhardt Strubbe. 

Historisch voorkomen 
De Otter kwam tot het midden van vorige eeuw in heel Vlaanderen voor. Op basis van historische gege-

vens bleek de soort ook goed vertegenwoordigd in het Dijleland. Metsu & Van Den Berge (1987) ver-

melden volgende historische records: 

• 1888: 8 ex. zouden voorkomen in een toen pas aangelegde vijver te Groenendaal. 

• 1890: 10 ex. geschoten tussen Sint-Agatha-Rode en Korbeek-Dijle langs de Dijle, vooral te Neerijse 

(6 ex.). De dieren werden gedood tijdens loerjachten tussen ca. 21u30 en 2u30. 

• 1912: 1 vrouwelijk adult ex. geschoten te Archennes aan de kasteelvijver. 

• 1912: 1 mannelijk juveniel ex. en 1 vrouwelijk juveniel ex. geschoten, boven Archennes aan de Train.  

• 1913: 1 mannelijk juveniel ex. gevangen boven Heverlee, aan de Dijle. 

• 1920: 1 ex. geschoten boven Neerijse aan de Dijle. 

• 1926: 2 vrouwelijke ex. gevangen te Ottenburg nabij het kasteel de Laurensart. 

• 1930: 1 ex. gevangen, maar ontsnapt te Vossem bij de vijvers van het park. 

• 1932: 2 ex. gedood te Vossem bij de vijvers van het park 

• 1933: 1 ex. gedood te Huldenberg nabij vijvers. 

• 1935: pootafdrukken van een ex. opgemerkt te Archennes aan de Dijle, ter hoogte van Florival. 

• 1939: 2 ex. gedood (vergiftigd) te Heverlee nabij het Park van Arenberg. 

• 1943: 1 mannelijk ex. gevangen te Rosières op de Laan. 

• 1947: prenten (en andere sporen, o.a. visresten) opgemerkt te Oud-Heverlee, langs de vijver van 

het Zoet Water. Van de prenten werd een afdruk in gips gemaakt. 

• Ca. 1955: 1 ex. geschoten te Leefdaal nabij de vijver van het kasteel. 

• 1974: 1 ex. zou waargenomen zijn te Overijse in een vijver nabij het Hagaardbos en de IJse. Het dier 

werd zwemmend waargenomen. 

• 1978: 1 ex. zou waargenomen zijn te Neerijse, in een vijver nabij de Dijle. Het dier werd zwemmend 

waargenomen, overdag. 

• 1981 of 1982: 1 ex. zou waargenomen zijn te Neerijse in de vijver van Langerode. Het dier werd 

gedurende een halfuur zwemmend waargenomen, bij valavond. 

• 1984: 1 ex. zou waargenomen zijn te Sint-Agatha-Rode aan een vijver. 
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Bijkomend bevat het archief van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud ook fotografisch be-

wijs voor het voorkomen van Otter in de Laan (Figuur 1; Lorent & Vercoutere 2003). Deze foto en de 

meeste beschrijvingen van historische waarnemingen demonstreren tegelijk een van de belangrijkste 

redenen waarom de soort uit het Vlaamse landschap verdween: als belangrijke concurrent voor de vis-

sers werd de Otter actief verdelgd en uiteindelijk uitgeroeid (Metsu & Van Den Berge 1987). De achter-

uitgaande kwaliteit van de rivieren en verontreiniging met polluenten (cadmium, kwik, PCB’s, DTT …) 

vormden een andere belangrijke oorzaak van de achteruitgang. Eind jaren 1980 werd voor het laatst 

een Otter waargenomen op Vlaams grondgebied (Metsu & Van Den Berge 1987). 

 

Figuur 1. De Otter werd ook in het Dijleland intensief bejaagd, zoals te zien op dit archiefbeeld uit 1954, gemaakt te Wolfs-

haegen (Huldenberg). De afgebeelde Otters moeten in de onmiddellijke omgeving van cameravalstation Onderbos (zie ver-

der) gevangen zijn geweest. Foto overgenomen uit Lorent & Vercoutere 2003. 

Recente ontwikkelingen 
Nadat de soort rond 1990 ook in Nederland verdwenen was, werd in 2002 een herintroductieproject 

gestart waarbij 32 dieren uit Oost-Europa werden uitgezet in Gelderland en Overijssel. Dit project bleek 

erg succesvol en ondertussen is er sprake van een populatie van ruim 350 dieren, verspreid over een 

groot deel van het land (Kuiters et al. 2019). 

In Wallonië kende de Otter een gelijkaardig verval als in Vlaanderen (Libois 2006). Hoewel er de laatste 

jaren sporadisch waarnemingen gebeuren (o.a. recent in de Ourthevallei), lijkt er nog geen sprake van 

een spectaculaire toename. 

In april 2012 leverde Kristijn Swinnen het eerste harde bewijs voor de aanwezigheid van Otter in Vlaan-

deren, toen hij in het kader van een cameravalonderzoek naar Bever een exemplaar kon vastleggen in 

Broek De Naeyer (Willebroek, Antwerpen). In de periode die daarop volgde waren er op 41 dagen tijd 

ook drie cameravalregistraties in het Smeetshof (Bocholt, Limburg). Over de herkomst van deze dieren 

is evenwel niets geweten. Het is niet duidelijk of het ging om tot op heden onontdekte relictpopulaties, 

trekkende individuen of illegaal uitgezette dieren. 

Het duurde tot 2014 vooraleer nieuwe waarnemingen van Otter verzameld werden. In de noordelijke 

Scheldevallei (omgeving Kruibeke, Oost-Vlaanderen) werden meerdere dieren gefilmd en konden zelfs 

indicaties voor voortplanting verzameld worden (Gouwy et al. 2015). In de jaren die volgden, gebeurden 

hier en daar nog enkele waarnemingen, veelal van losse aard en zonder vervolg. Ook in het Tafelbos in 



 

6 

Lubbeek kon in 2014 een Otter gefilmd worden, al kon niet met zekerheid uitgesloten worden dat het 

om een ontsnapte Aziatische Dwergotter ging (Vercayie 2014). Eind 2019 kon de aanwezigheid van de 

Otter aangetoond worden in de Durme- en Moervaartvallei in Oost Vlaanderen (Everaert 2020). Op 

verschillende deellocaties werd de soort opgemerkt door middel van cameravalonderzoek en sporen-

onderzoek. Op het moment van schrijven wordt de situatie in deze regio verder in kaart gebracht (pers. 

comm. J. Everaert). 

Voor een uitgebreide analyse naar de kansen voor en bedreigingen van een duurzame Otterpopulatie 

in Vlaanderen verwijzen we naar het recent verschenen rapport van Van Den Berge et al. (2019). 

Ook in het Dijleland? 
Op 25 mei 2012 merkten twee wandelaars een zwemmend zoogdier op in de Laan, vanaf de brug van 

de Schaatbroekstraat. Het betrof een dier van ongeveer 80 cm lang (staart niet meegerekend), dat deed 

denken aan een zeehond die vol energie zwom en steeds kopje onder ging om vervolgens direct daarna 

terug boven te komen, in gelijkmatige vlotte bewegingen. De waarnemers vermeldden bovendien dat 

het waargenomen dier niet leek op een bever (die ze op deze plek al eens eerder gezien hadden). Ex-

perts van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de Zoogdierwerkgroep van Natuurpunt acht-

ten het op basis van de beschrijving aannemelijk dat het effectief om een Otter ging, vermits Bever, 

Muskusrat en Bruine rat uitgesloten lijken te zijn. Deze waarneming werd in de INBO-databank geregi-

streerd als “waarschijnlijk”, de hoogste graad van zekerheid in afwezigheid van onomstotelijk bewijs-

materiaal zoals een foto of een kadaver (pers. comm. L. Charlier & J. Gouwy; Creemers 2012). 

In 2016 meldde een (andere) wandelaar opnieuw een waarneming van Otter in de Laan, vanaf exact 

dezelfde locatie. Ook in dit geval was de beschrijving overtuigend en ging het waarschijnlijk niet om 

Bever of Bruine rat (pers. comm. J. Hendriks). 

Hoewel beide waarnemingen bij gebrek aan fotografisch bewijs moeilijk te beoordelen zijn, is het op 

zijn minst verdacht te noemen dat twee onafhankelijke bronnen op dezelfde locatie overtuigend gewag 

maken van Otter. Beide intrigerende observaties gaven dan ook aanleiding tot voorliggende onderzoek. 
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Methodologie 

Om de mogelijke aanwezigheid van de Otter in de Laan te toetsen, hebben we geopteerd voor een 

cameravalonderzoek als primaire inventarisatiemethode. Tevens werd tijdens controlebezoeken uitge-

keken naar Ottersporen. 

Studiegebied en opzet van het cameravalnetwerk 
Bij aanvang van het project werden vier cameravalstations uitgekozen, waarbij een goede spreiding en 

dekking over de Vlaamse loop van de Laan werd nagestreefd. In wat volgt worden de vier cameraval-

stations benoemd met volgende aanduidingen (in stroomafwaartse volgorde): Tombeek, Schaatbroek-

bos, Onderbos en Laanmonding. Figuur 2 geeft de benaderde ligging van deze cameravalstations weer. 

Om geen ruchtbaarheid te geven aan precieze locaties van gevoelige waarnemingen en om het risico 

op diefstal tijdens eventuele vervolgprojecten niet te verhogen, worden in dit rapport geen exacte lo-

caties weergegeven. Deze kunnen middels een gemotiveerde aanvraag bekomen worden bij de Natuur-

studiegroep Dijleland. 

 

Figuur 2. Benaderde situering van de vier cameravalstations. 
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Tijdens een verkennend terreinbezoek op 21/04/2018 werden geschikte cameravalstations langs de Laan geïdentificeerd. 

In totaal werden 3344 cameravaldagen (of 80256 cameravaluren) gepresteerd in het kader van dit on-

derzoek (Tabel 1). Dit is het equivalent van één enkele camera die meer dan 9 jaar continu actief zou 

zijn. Er werden 4 exemplaren van de Bushnell Aggressor 2017 en 5 exemplaren van de Browning Dark 

Ops HD PRO ingezet, occasioneel aangevuld met enkele andere modellen. Daarnaast werd op camera-

valstation Laanmonding van 21 november 2018 tot 17 september 2019 ook een Struikrover 3.5 (Stich-

ting Struikrovers) ingezet, een speciaal ontworpen buis met een blikje sardientjes en cameraval, gericht 

op het detecteren van alle soorten marterachtigen. 

Tabel 1. Overzicht van de gerealiseerde zoekinspanning per cameravalstation. 

Cameravalstation Cameravaldagen Aantal camera’s Hoofdoperator 

Tombeek (TB) 1167 1-3 Frederik Fluyt 
Schaatbroekbos (SB) 473 1 Hans Roosen 

Onderbos (OB) 1091 1-3 Maxime Fajgenblat 
Laanmonding (LM) 613 1-3 Maxime Fajgenblat 

Totaal 3344   

 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld het CATREIN-cameravalnetwerk van het Instituut voor Natuur- en Bo-

sonderzoek (dat ruimtelijk gedeeltelijk overlapt met dit project) werden de precieze cameravallocaties 

niet bepaald door een vast steekproefontwerp maar gekozen met het oog op een maximale trefkans 

voor Otter en andere zoogdieren. In de praktijk werden de cameravallen voornamelijk gericht op Bever- 

en andere wissels. Bij de cameravalstations Tombeek en Laanmonding werd beperkt gebruik gemaakt 

van lokmiddelen: geperforeerde sardineblikjes, valeriaanolie en pindakaas. 

Voorbeelden van de ingezette camera’s. 

 



 

9 

Dataverzameling en -verwerking 

De cameravalstations werden om de paar weken tot paar maand bezocht om de batterijen te vervangen 

en de geheugenkaartjes uit te lezen. In de meeste gevallen was de hoofdoperator (Tabel 1) verantwoor-

delijk voor het determineren en verwerken van de cameravalbeelden. Alle data werden gedigitaliseerd 

via de website www.waarnemingen.be.  

Een deel van het beeldmateriaal dat werd gegenereerd tijdens dit cameravalproject werd verwerkt in 

videocompilaties, die raadpleegbaar zijn via www.natuurstudiegroepdijleland.be/cameravalprojecten.  

http://www.waarnemingen.be/
http://www.natuurstudiegroepdijleland.be/cameravalprojecten
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Resultaten & bespreking 

Globale resultaten 
Er werden in totaal 3956 detecties gerealiseerd van 19 verschillende soorten zoogdieren, inclusief 6 

soorten exoten. Tabel 2 geeft een overzicht van de gedetecteerde soorten. De vastgestelde soortenrijk-

dom is betrekkelijk hoog, wat mede te danken is aan de intensieve aard van dit cameravalproject. 

Tabel 2. Overzicht van gedetecteerde zoogdiersoorten, met het aantal detecties, het aantal detecties per cameravaldag en 

het maximum aantal exemplaren van de soort dat simultaan werd waargenomen. De resultaten zijn zowel gegroepeerd 

weergegeven voor alle cameravalstations samen (“TOT”) als afzonderlijk weergegeven (“TB” = Tombeek, “SB” = Schaatbroek-

bos, “OB” = Onderbos, “LM” = Laanmonding). Bij uitheemse soorten is de soortnaam voorzien van een “*”. Onzekere deter-

minaties worden tussen haakjes weergegeven. 

Soort 

Aantal detecties 
Aantal detecties 

per cameravaldag 
Maximum simultaanaantal 

TOT TB SB OB LM TOT TB SB OB LM TOT TB SB OB LM 

Bever Castor fiber 1016 184 253 393 186 0.30 0.15 0.53 0.36 0.30 2 2 2 2 2 

Vos Vulpes vulpes 918 213 369 196 140 0.27 0.18 0.78 0.18 0.23 3 2 3 1 1 

Steenmarter Martes foina 565 137 201 153 74 0.17 0.12 0.42 0.14 0.12 2 2 2 2 1 

Rode eekhoorn Sciurus vulgaris 489 297 48 139 5 0.15 0.25 0.10 0.13 0.01 2 2 1 1 1 

Everzwijn Sus scrofa 381 227 12 120 22 0.11 0.19 0.03 0.11 0.04 25 25 8 11 9 

Ree Capreolus capreolus 313 160 10 141 2 0.09 0.14 0.02 0.13 0.00 4 4 2 3 1 

Huiskat* Felis catus 123 18  104 1 0.04 0.02  0.10 0.00 1 1  1 1 

Bunzing Mustela putorius 31 1 1 16 13 0.01 0.00 0.0 0.01 0.02 1 1 1 1 1 

Muskusrat* Ondatra zibethicus 21 3 17 1  0.01 0.00 0.0 0.00  1 1 1 1  

Das Meles meles 2   (1) 1 0.00   0.00 0.00 1   1 1 

Sikahert* Cervus nippon 2 2    0.00 0.00    1 1    

Damhert* Dama dama 2 2    0.00 0.00    2 2    

Hermelijn Mustela erminea 2    2 0.00    0.00 1    1 

Wasbeer* Procyon lotor 2 1  1  0.00 0.00  0.00  1 1  1  

Egel Erinaceus europaeus 1 1    0.00 0.00    1 1    

Haas Lepus europaeus 1   1  0.00   0.00  1   1  

Soorten waarvan enkel de aanwezigheid werd vastgesteld 

Bruine rat* Rattus norvegicus +1 +1 +1 +1 +1           

Gewone bosmuis Apodemus sylvaticus +1 +1 +1 +1 +1           

Rosse woelmuis Myodes glareolus +1 +1   +1           

Ongedetermineerde soorten 

Zoogdier sp. Mammalia spec. 13  1 7 5 0.00  0.00 0.01 0.01 1  1 1 1 

Marter sp. Mustelidae spec. 45 1 19 15 10 0.01 0.00 0.04 0.01 0.02 1 1 1 1 1 

Steen- of Boommarter Martes foina/martes 29  27 1 1 0.01  0.06 0.00 0.00 1  1 1 1 

Woelmuis sp. Microtidae spec. 1 1    0.00 0.00    1 1    

Spitsmuis sp. Soricidae spec. 1    1 0.00    0.00 1    1 

Totaal aantal registraties1 3956 1248 958 1289 464 1.16 1.07 1.93 1.16 0.73      

Vastgestelde soortenrijkdom2 19 16 10 13 13           

Shannon diversiteitsindex3 1.87 1.86 1.40 1.90 1.41           
1 Inclusief detecties van ongedetermineerde soorten, exclusief detecties soorten waarvan enkel de aanwezigheid werd bepaald. 
2 Inclusief exoten en soorten waarvan enkel de aanwezigheid werd bepaald, exclusief ongedetermineerde soorten. 
3 Inclusief exoten, exclusief soorten waarvan enkel de aanwezigheid werd bepaald en ongedetermineerde soorten. 
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Vergelijking van de cameravalstations 
Zowel het totaal aantal registraties, de vastgestelde soortenrijkdom als de Shannon diversiteitsindex 

(waarin naast het aantal soorten ook hun aantalsverdeling in rekening gebracht wordt) varieert aanzien-

lijk doorheen de cameravalstations. Deze verschillen kunnen grotendeels verklaard worden door ener-

zijds het aantal gepresteerde cameravaldagen en anderzijds de diversiteit aan cameravalopstellingen. 

Zo werden bij de cameravalstations Tombeek en Onderbos doorheen de inventarisatieperiode meer-

dere deelomgevingen bemonsterd, terwijl cameravalstation Schaatbroekbos bestond uit één enkele 

permanent opgestelde camera. Rarefaction curves, een methode die toelaat de vastgestelde soorten-

rijkdom van verschillende locaties te vergelijken ondanks verschillende zoekinspanningen, bevestigen 

dit patroon (Figuur 3). Voorts kunnen we uit deze curves afleiden dat een groter aantal detecties per 

cameravalstation wellicht nog bijkomende soorten zouden opleveren, vermits ze nog geen plateau-

waarde bereikt hebben.  

 

Figuur 3. Rarefaction curves voor de verschillende cameravalstations. Vermits op elk cameravalstation een verschillende 

zoekinspanning en dus aantal detecties werd gerealiseerd, is het uitdagend om de vastgestelde soortenrijkdom te vergelijken 

tussen cameravalstations. Rarefaction curves zijn eigenlijk interpolaties, die schatten hoeveel soorten zouden zijn gezien ge-

weest indien er minder detecties gerealiseerd waren, met bijhorende onzekerheid (95% confidentie-intervallen, gearceerd 

weergegeven).  

Aanwezigheid van Otter 
In het kader van dit project konden we de aanwezigheid van Otter niet aantonen in de Vlaamse loop 

van de Laan. Er werden geen Otters gedetecteerd door het cameravalnetwerk en er werden verder 

geen verdachte sporen gevonden tijdens de controlebezoeken. De geleverde inspanning van 80256 ca-

meravaluren is groot te noemen in vergelijking met andere cameravalonderzoeken waarbij de aanwe-

zigheid wél werd vastgesteld. Zo bedroeg de zoekinspanning in Broek De Naeyer en het Smeetshof, waar 

in 2012 de voor het eerst opnieuw Otter werd vastgesteld, respectievelijk 5976 en 5280 cameravaluren. 

Ondanks de intensieve aard van dit cameravalonderzoek betekent dit resultaat niet automatisch dat de 

soort met zekerheid afwezig is. Het territorium van een Otter kan een enorme oppervlakte en/of rivier-

lengte bestrijken, langer dan de Vlaamse loop van de Laan lang is. Otters kunnen ook bepaalde delen 

van hun territorium tijdelijk verlaten. Dit kan het ontzettend moeilijk maken om Otters te detecteren, 

ook al zijn ze aanwezig en wordt een belangrijke zoekinspanning geïnvesteerd. 
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Toch achten we de kans (zeer) klein dat er momenteel een of meerdere Otters in de Laan zouden voor-

komen. Hoewel de Laan zeer goed scoort op het vlak van structuurkwaliteit en (gebrek aan) verstoring, 

lijkt de waterkwaliteit nog niet optimaal. Vooral bij cameravalstation Tombeek had de rivier bij momen-

ten meer weg van een open riool dan van een gezonde rivier met potentieel voor Otter. Daarnaast is de 

bodem van de Laan zwaar verontreinigd (pers. comm. J. Hendriks), wat eveneens een negatieve impact 

zal hebben op het visbestand en de hogere trofische niveaus waartoe de Otter behoort. Op basis van 

de visbestandsopnames van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek scoort de Laan door de jaren 

heen een Ecologische Kwaliteitsratio (EQR, visindex) die wijst op een “matige kwaliteit” (pers. comm. G. 

Van Thuyne). Tussen 2010 en 2019 zijn 14 vissoorten vastgesteld, waarbij Bermpje (Barbatula barba-

tula) en Riviergrondel (Gobio gobio) dominante soorten zijn, gevolgd door Driedoornige stekelbaars 

(Gasterosteus aculeatus) en Kopvoorn (Squalius cephalus) (Van Thuyne & Breine 2011; Van Thuyne et 

al. 2015; Vis Informatie Systeem 2020). 

Deze voorzichtige vaststelling impliceert niet automatisch dat de eerdere waarnemingen foutief waren, 

vermits deze ook betrekking kunnen hebben op zwervers, tijdelijke vestigingen, of illegaal uitgezette 

dieren die niet in staat waren om zich te vestigen. 

Bespreking van de overige soorten (per taxon) 
In deze sectie worden de resultaten van het cameravalproject per taxon beschreven. Voor elke soort 

waarvan meer dan 20 registraties zijn verzameld, worden bijkomend circadiaanse activiteitspatronen 

weergegeven in Figuur 6. 

Hertachtigen (Cervidae) 
Met 313 detecties is Ree (Capreolus capreolus) een frequente gast op elk van de cameravalstations. Bij 

258 van de 313 detecties ging het om solitaire dieren, bij 41 detecties om twee dieren samen, bij 13 

detecties om drie dieren samen (vaak reegeit en kalveren) en bij één detectie ging het om vier adulten 

samen. 
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Bij cameravalstation Tombeek werden daarenboven twee soorten echte herten (Cervinae) waargeno-

men. In oktober en november 2018 werden twee vrouwelijke Damherten (Dama dama) gefilmd. Het is 

reeds langer gekend dat in de omgeving van de Laan- en IJsevallei een verwilderde populatie Damherten 

vertoeft. In november 2018 en januari 2019 werd ook een mannelijk Sikahert (Cervus nippon) geregi-

streerd bij dit cameravalstation. Aan deze twee waarnemingen gingen meldingen in Ottenburg en Sint-

Agatha-Rode vooraf. Het is aannemelijk dat de waarnemingen betrekking hebben op hetzelfde manne-

lijke dier. 

 

Hondachtigen (Canidae) 
Vossen (Vulpes vulpes) lieten zich met 918 detecties erg geregeld opmerken op elk van de cameraval-

stations. Bij de cameravalstations Tombeek, Schaatbroekbos en Onderbos werden ook welpen gefilmd. 
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Kleine beren (Procyonidae) 
Op 10 februari 2019 dook voor het eerst een Gewone wasbeer (Procyon lotor) op voor een camera bij 

cameravalstation Onderbos. Daags nadien werd eveneens een Wasbeer door een particulier gefilmd in 

de IJsebroeken (Waarnemingen.be), waarschijnlijk een ander exemplaar. Op 16 februari 2019 werd op-

nieuw een Wasbeer geregistreerd, ditmaal bij cameravalstation Tombeek. Het cameravalnetwerk van 

het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek registreerde later in februari een Wasbeer in het Rodebos 

(pers. comm. N. Boone). Naast deze waarnemingen in de Laan- en IJsevallei werden in de maanden 

januari tot begin april 2019 op uiteenlopende andere locaties Wasberen waargenomen: in de Doode 

Bemde, Ruwaalvallei, Mollendaalbos en Wilsele (pers. comm. N. Boone & G. Sterckx). Deze waarnemin-

gen passen in de ruimere trend die gaande is (uitbreiding vanuit Duitsland en Wallonië), maar het plotse 

opduiken van deze soort op uiteenlopende locaties in de streek kan mogelijk op een clandestiene uit-

zetting wijzen. Minstens even opmerkelijk is dat sinds begin april 2019 geen enkele Wasbeer meer werd 

geregistreerd, en dit zonder dat er dieren werden gevangen of geschoten (pers. comm. J. Casaer). 
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Zwijnen (Suidae) 
Everzwijnen (Sus scrofa) werden met 381 detecties geregeld gefilmd in het volledige studiegebied. Een 

belangrijk deel van de detecties betroffen grotere groepen van zeugen en biggen, waarbij de grootste 

groep 25 individuen bedroeg, bij cameravalstation Tombeek (Figuur 4). De opstelling van de camera’s 

liet echter niet steeds toe om de volledige groepsgrootte te schatten. Opvallend was dat jonge biggen 

vrijwel jaarrond gefilmd werden. Er werden ook geregeld solitaire dieren (vaak beren) gefilmd. 

 

Figuur 4. Verdeling van de vastgestelde groepsgroottes van Everzwijn. 
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Tot december 2018 was Everzwijn een eerder schaarse soort bij de drie meest noordelijke cameraval-

stations, en volledig afwezig bij cameravalstation Tombeek (Figuur 5). Rond de jaarwisseling 

(2018/2019) steeg de Everzwijnenactiviteit gevoelig. Zeker bij cameravalstation Tombeek was de toe-

name spectaculair met plots een bijzonder grote activiteit die aanhield tot het einde van de onderzoeks-

periode. Vermoedelijk werd hiermee de kolonisatie van de zuidelijkste deel van de Vlaamse Laanvallei 

gedocumenteerd. Verder merken we op dat de kans reëel dat dezelfde dieren op meer dan één came-

rastation op beeld werden gezet, gezien de beperkte afstand tussen deze locaties. 

 

Figuur 5. Aantal gefilmde Everzwijnen per week per cameravalstation. Merk op dat dubbeltellingen mogelijk zijn en dat de 

schaal van de y-as varieert per cameravalstation. 
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Katachtigen (Felidae) 
Huiskatten (Felis catus) werden op regelmatige basis gedetecteerd. In totaal konden 7 individuele katten 

onderscheiden worden op de verschillende cameravalstations. Het lijkt in de meeste gevallen om echte 

huisdieren te gaan en niet zozeer om verwilderde individuen. Afgaande op de cameravalbeelden lijkt 

een langharige, grijswitte kat met halsband zich bijvoorbeeld overdag en ’s nachts vaak te begeven tot 

diep in de wildere stukken bij cameravalstation Onderbos, minstens enkele honderden meters van zijn 

of haar thuisadres. Er werden enkele succesvolle prooivangsten vastgesteld (kleine knaagdieren). 

 

Knaagdieren (Rodentia) 
Knaagdieren vormen de meest gedetecteerde groep: zowel in aantal soorten als in aantal detecties.  

Bever (Castor fiber) was met maar liefst 1016 registraties de meest gedetecteerde soort tijdens het 

project. Dit is logisch vermits een groot deel van de camera’s gericht waren op beverwissels of andere 

locaties waar Bevers actief waren. Hoewel dus vooral een klein aantal Beverindividuen verantwoordelijk 

zal zijn geweest voor dit grote aantal registraties, kunnen we bevestigen dat de soort de volledige lengte 

van de Vlaamse loop van de Laan ingenomen heeft. 
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Een ander knaagdier dat op elk cameravalstation erg vaak werd gedetecteerd werd is de Rode eekhoorn 

(Sciurus vulgaris), met 489 detecties in totaal. 

 

Met uitzondering van cameravalstation Laanmonding werd overal de invasieve Muskusrat (Ondatra zi-

bethicus) gedetecteerd. Bij cameravalstation Schaatbroekbos werden de meeste detecties gerealiseerd 

(17). 
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Eenmaal werd ook Haas (Lepus europaeus) geregistreerd, als prooi van een Vos bij cameravalstation 

Onderbos. Sporen (keutels) van Konijn (Oryctolagus cuniculus) of Haas werden ook vastgesteld bij ca-

meravalstation Schaatbroekbos. 

Andere waargenomen knaagdieren zijn Bruine rat (Rattus norvegicus), Gewone bosmuis (Apodemus syl-

vaticus) en Rosse woelmuis (Myodes glareolus). Vooral Bruine rat en Gewone bosmuis waren verant-

woordelijk voor enkele duizenden registraties. Vermits cameravalonderzoek een weinig relevante on-

derzoeksmethode is voor deze soorten, werden kwantitatieve data van deze soorten dan ook niet sys-

tematisch opgeslagen en verwerkt. 

  

Insecteneters (Eulipotyphla) 
Bij cameravalstation Tombeek werd één detectie van Egel (Erinaceus europaeus) gerealiseerd. 

Marterachtigen (Mustelidae) 
Met 565 registraties is Steenmarter (Martes foina) zonder twijfel de meest algemene marterachtige in 

het onderzoeksgebied. Op een aantal cameravalbeelden met vermeende Steenmarters kon Boommar-

ter (Martes martes) niet uitgesloten worden, al is de kans telkens klein dat het effectief om deze véél 
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zeldzamere soort ging. Steenmarters werden bijna steeds solitair gefilmd. Bij 7 van de 565 detecties 

ging het echter om twee dieren samen. 

 

Op elk cameravalstation werd Bunzing (Mustela putorius) geregistreerd, in uiteenlopende aantallen. Per 

station varieerde het aantal registraties sterk tussen verschillende deellocaties, wat erop kan wijzen dat 

Bunzing vooral vaste wissels gebruikt en makkelijk gemist wordt als er geen camera op gericht staat. 

 

In de nacht van 5 op 6 februari 2019 werd een Das (Meles meles) geregistreerd bij cameravalstation 

Laanmonding. Om 23:14 werd dit exemplaar geregistreerd door de Struikrover, en om 23:49 door een 

reguliere cameraval die enkele tientallen meters noordelijker opgesteld stond. Op 24 november 2019 

om 04:53 werd een vermoedelijke Das gefilmd bij cameravalstation Onderbos. Zoogdierenexperts aan 

wie de beelden onafhankelijk werden voorgelegd, achten Das als meest waarschijnlijke kandidaat (pers. 

comm. G. Nijs & K. Boers). Het beschikbare beeldmateriaal is echter onvoldoende om dit met zekerheid 

te kunnen stellen. Vermits tijdens de onderzoeksperiode geen bijkomende registraties van Das werden 

verricht binnen het onderzoeksgebied, ging het wellicht om zwervers of occasionele verdere uitstapjes 

van dieren uit de regio (er zijn een aantal burchten in het Dijleland bekend). 
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Hermelijn (Mustela erminea) werd slechts tweemaal geregistreerd bij cameravalstation Laanmonding. 

Er werden geen detecties verricht van Wezel (Mustela nivalis). Beide soorten zijn notoir moeilijk te de-

tecteren door middel van regulier cameravalonderzoek, omwille van hun beperkte lichaamsgrootte 

(met name Wezel) en hun verborgen levensstijl. De Struikrover, die in principe verhoogde detectiekan-

sen biedt voor kleine marterachtigen, sloeg er ook niet in om deze soorten te registreren. 

 

Mensen (Homo sapiens) 
Behalve de medewerkers van dit cameravalproject werden bij alle cameravalstations af en toe mensen 

geregistreerd, ondanks de afwezigheid van publieke paden. Bij de cameravalstations Tombeek en 

Schaatbroekbos werden kajakkers waargenomen. Beelden van mensen werden uit privacyoverwegin-

gen onmiddellijk verwijderd. 
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Figuur 6. Circadiaanse activiteitspatronen voor de zoogdiersoorten waarvan meer dan 20 detecties beschikbaar zijn. Deze 

activiteitspatronen werden gemodelleerd d.m.v. Hierarchical Generalized Additive models (HGAM; Pedersen 2019). 
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Bespreking van geregistreerde vogelsoorten 
Vogels vielen buiten het opzet van dit cameravalonderzoek en detecties ervan werden niet systematisch 

verwerkt in de dataset. Desondanks werden enkele interessante waarnemingen gedaan. Hieronder ge-

ven we een niet-exhaustief overzicht weer van vogelsoorten die werden gedetecteerd of opgemerkt 

tijdens controlebezoeken. 

Koningsfazant  Syrmaticus reevesii 

Deze hoogst exotische fazantensoort werd op elk cameravalstation één of enkele malen geregistreerd, 

met uitzondering van cameravalstation Laanmonding. Deze vogels worden wellicht ten behoeve van 

de jacht aan Waalse zijde uitgezet. 

 

Fazant  Phasianus colchicus 

 

Grote Canadese gans  Branta canadensis 

Nijlgans  Alopochen aegyptiaca 

Krakeend  Mareca strepera 

Wilde Eend  Anas platyrhynchos 

 

Wintertaling  Anas crecca 

Kuifeend  Aythya fuligula 
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Mandarijneend  Aix galericulata 

Houtduif  Columba palumbus 

Holenduif  Columba oenas 

Waterral  Rallus aquaticus 

Bij cameravalstation Schaatbroekbos liet zich regelmatig één exemplaar opmerken. 

 

Waterhoen  Gallinula chloropus 

Dodaars  Tachybaptus ruficollis 

Houtsnip  Scolopax rusticola 

Blauwe reiger  Ardea cinerea 

 

Havik  Accipiter gentilis 

 

Buizerd  Buteo buteo 
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Bosuil  Strix aluco 

Jagende bosuilen werden regelmatig gefilmd. 

 

IJsvogel  Alcedo atthis 

Op het Vlaamse deel van de Laanvallei bevonden zich tijdens de projectperiode wellicht twee of meer 

territoria van IJsvogel. Deze soort werd slechts een paar keer gefilmd, maar werd regelmatig gehoord 

of gezien tijdens controlebezoeken. Een vermoedelijke nestlocatie werd gelokaliseerd bij cameraval-

station Onderbos. 

 

Grote bonte specht  Dendrocopos major 

Zwarte specht  Dryocopus martius 

Groene specht  Picus viridis 

Halsbandparkiet  Psittacula krameri 

Gaai  Garrulus glandarius 

Ekster  Pica pica 

Zwarte kraai  Corvus corone 

Glanskop  Poecile palustris 

Matkop  Poecile montanus 

Pimpelmees  Cyanistes caeruleus 

Koolmees  Parus major 

Staartmees  Aegithalos caudatus 

Fitis  Phylloscopus trochilus 

Tjiftjaf  Phylloscopus collybita 

Zwartkop  Sylvia atricapilla 
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Vuurgoudhaan  Regulus ignicapilla 

Goudhaan  Regulus regulus 

Winterkoning  Troglodytes troglodytes 

Boomklever  Sitta europaea 

Boomkruiper  Certhia brachydactyla 

Spreeuw  Sturnus vulgaris 

Merel  Turdus merula 

Koperwiek  Trdus iliacus 

Kramsvogel  Turdus pilaris 

Zanglijster  Turdus philomelos 

Roodborst  Erithacus rubecula 

Waterspreeuw  Cinclus cinclus 

Tijdens een controlebezoek bij cameravalstation Onderbos op 22/10/2018 werd een onzekere waar-

neming van Waterspreeuw verricht. Vanaf de oever werd een kleine donkere vogel (die verderop in de 

Laan zat) opgestoten, waarna de vogel met een snelle vleugelslag over het wateroppervlak weg-

scheerde. De vogel werd echter enkel zeer kort vanuit achteraanzicht gezien. In de directe omgeving, 

eveneens op de Laan, werd eerder reeds een juveniel op 22/06/12 en een ex. op 7/08/17 waargeno-

men (Bergmans 2012). Ondanks de verhoogde aandacht kon de soort tijdens het vervolg van de on-

derzoeksperiode niet vastgesteld worden, noch door middel van cameravalregistraties noch door 

zichtwaarnemingen tijdens controlebeurten. 

Heggenmus  Prunella modularis 

Grote gele kwikstaart  Motacilla cinerea 

Grote gele kwikstaarten werden met regelmaat geregistreerd door de cameravallen en waargenomen 

tijdens controlebeurten. 

Witte kwikstaart  Motacilla alba 

Vink  Fringilla coelebs 

Keep  Fringilla montifringilla 

Goudvink  Pyrrhula pyrrhula 

Sijs  Spinus spinus
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Epiloog 

Ondanks de intensieve aard van dit cameravalproject kon de aanwezigheid van Otter in de Vlaamse loop 

van de Laan niet worden bevestigd. Een blijvende opmerkzaamheid voor de soort blijft echter aange-

wezen, vermits de soort mogelijk aanwezig is maar onopgemerkt bleef. Daarnaast duikt de soort de 

laatste jaren met enige regelmaat op in Vlaanderen en een permanente vestiging in het Dijleland is in 

de toekomst niet ondenkbaar. Voor de Laan, die op Vlaams niveau aangeduid is als speerpuntgebied 

(waarbij gestreefd wordt naar ‘de goede watertoestand’), valt bovendien te verwachten dat de water-

kwaliteit op termijn verder zal verbeteren. 

Het Dijlebekken werd in de recente INBO-studie naar potentieel leefgebied voor Otter in Vlaanderen 

niet weerhouden als geschikt leefgebied (Van Den Berge et al. 2019). Dit is echter het resultaat van 

methodologische beperkingen, vermits de analyse zich beperkte tot het Vlaams grondgebied en het 

Vlaamse Dijlebekken op zichzelf een te beperkte oppervlakte aan met elkaar verbonden territoria kan 

bieden. Wanneer de Waalse bovenlopen mee in rekening gebracht worden, zou waarschijnlijk wel aan 

deze voorwaarde voldaan zijn. Qua individuele criteria (visdensiteit, visindex, waterkwaliteit, natuurlijk-

heid en polluenten) scoren de riviersegmenten in het Dijlebekken over het algemeen immers goed tot 

zeer goed. 

De IJse, waarvan de waterkwaliteit en het visbestand beduidend beter is dan de Laan, vormt mogelijk 

een interessant leefgebied voor de soort. De recreatiedruk langs grote delen van de IJse is dan weer 

aanzienlijk hoger dan langs de Laan, al zou dit niet noodzakelijk problematisch zijn op voorwaarde dat 

de verstoring zich voornamelijk overdag situeert (Everaert 2020). Het is overigens waarschijnlijk dat een 

Otterterritorium zich in onze streek zou uitstrekken over meerdere rivieren. Stilstaande wateren en 

moerasgebieden met voldoende structuur en rust zijn daarbij waarschijnlijk ook belangrijk. We denken 

onder andere aan het Grootbroek, de Langerodevijver en de Vijvers van Florival.  

In januari 2020 bereikte ons een derde potentiële waarneming van Otter, op de Dijle in de directe om-

geving van het Grootbroek en de Vijvers van Florival. De (onervaren) ooggetuigen hielden voet bij stuk 

nadat een ervaren waarnemer kritische vragen stelde en potentiële verwarsoorten overliep (pers. 

comm. J. Kempeneers). Een vervolgonderzoek langs de Dijle en aangrenzende gebieden lijkt interessant 

om het mogelijke voorkomen van deze soort in het Dijleland verder op te volgen. Hopelijk kan op die 

manier de aanwezigheid van de soort worden aangetoond, of kan de kolonisatie van het Dijlebekken op 

termijn in kaart worden gebracht.  
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