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Voorwoord 
In juni 2019 nam Jeroen Nuissl van de Faunabeheereenheid (FBE) Utrecht contact op met Collectief Eemland 
om te komen praten over het gebruik en toepassingen van onze drone met warmtecamera. 
Tijdens dit gesprek bleek dat er een mogelijkheid was, om middelen beschikbaar te krijgen van de FBE. 
 
In Eemland is al jaren de wens om iets te doen aan de hoge predatiedruk waar de weidevogels onder lijden. 
De kraai wordt verdacht, maar ook hermelijnen worden regelmatig gezien in de Eemlandpolders. 
In Eemland is een ontheffing voor het vangen en schieten van de vos. Ieder jaar worden er meer dan 70 
stuks verwijderd uit de polders.  
Daarnaast worden er vossenrasters gebruikt om de vos buiten de percelen te houden. Dit betreft 
voornamelijk percelen met greppel plas-dras waar veel weidevogels broeden en hun jongen groot brengen. 
 

Dit verslag laat zien wat de resultaten zijn van 44 plaatsingen van wildcamera’s in de Eemlandpolders in 
2020. 

Collectief Eemland is dankbaar dat ze gebruik konden maken van de mogelijkheid om wildcamera’s in 
bruikleen te krijgen van de Faunabeheereenheid Utrecht. 
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De aanvraag 
 
Aan: Faunabeheereenheid Utrecht  
T.a.v. Jeroen Nuissl 

Betreft: Aanvraag wildcamera’s 
 

Bunschoten, 25 november 2019 
 
 
Beste Jeroen, 
 
 
Bij dezen willen we als Collectief Eemland een aanvraag doen bij de Faunabeheereenheid Utrecht voor 
ondersteuning in de vorm van wildcamera’s, om zo de predatie van weidevogels beter in beeld te krijgen. 
 
Predatie van weidevogels is een complex probleem. Ook in Eemland wordt al jarenlang gediscussieerd over 
de rol van predatie (op eieren en kuikens van weidevogels) als oorzaak van de afname van de aantallen. 
Soms laait deze discussie in alle hevigheid op. Veel partijen maken zich zorgen over de aanhoudende 
achteruitgang van weidevogels. 
 
Ondanks onze inspanningen en goede resultaten hebben we (ook in Eemland) nog steeds te maken met een 
kwetsbare en vergrijzende weidevogelpopulatie. De bedreigingen die er zijn voor weidevogels hebben we op 
alle punten (binnen onze mogelijkheden) zoveel mogelijk geminimaliseerd: 
 Het beheerplan voldoet aan de ecologische eisen die weidevogels stellen.  
 De oppervlakte uitgesteld maaibeheer ligt boven die van de ecologisch gewenste hoeveelheid. 
 We houden het gebied binnen onze financiële mogelijkheden zo open mogelijk. Dit gebeurt op basis 

van projectfinanciering.  
 We hebben de samenwerking met de stakeholders in het gebied geoptimaliseerd en onderhouden 

die. 
 

Gezien alle genomen beheermaatregelen en het vrijwel optimale biotoop in Eemland is het waarschijnlijk de 
predatie die een behoorlijke (te grote) aanslag doet op de weidevogelpopulatie. 
 
Uit onderzoek blijkt dat predatie tegenwoordig een belangrijke oorzaak is van de 
voortgaande achteruitgang van de weidevogels. De kwetsbaarheid voor predatie is toegenomen door 
intensief landgebruik en de daarmee samenhangende lagere aantallen weidevogels, verdichting van 
het landschap en toegenomen aantallen predatoren. Ook blijkt dat een aanpak op alle fronten 
tegelijk, de beste kans op succes biedt. Dat betekent zowel het weidevogelbeheer op orde brengen 
als de openheid van het landschap herstellen als predatoren bestrijden binnen de wettelijke 
mogelijkheden (A&W-rapport 1548, 2011). 
 
Collectief Eemland heeft intensief contact met de Wildbeheereenheid Eemland. Ook ondersteunen we de 
wildbeheereenheid door een premie te geven voor iedere geschoten vos en kraai. Ieder jaar worden er in 
Eemland rond de 70 vossen geschoten door de wildbeheereenheid. 
Ondanks dat, blijkt dat er tijdens het weidevogelseizoen nog steeds vossen rondlopen. Vorig jaar zat er zelfs 
een nest met 9 jongen op het erf van een boer! 
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Collectief Eemland heeft via een POP3 subsidie een beschikking gekregen om al zijn plas-dras situaties (69 
stuks) van een vossenraster te voorzien. In het voorjaar van 2020 zullen in eerste instantie 20 plas-dras 
percelen inclusief ernaast gelegen percelen worden voorzien van vossenraster. In 2021 volgt de rest. 
Zodoende kunnen we de vos weren van de plas-dras percelen waar vijf keer meer weidevogels voorkomen 
dan in vergelijkbare percelen. In de rest van de polder kan de vos helaas nog steeds zijn gang gaan.  
 
Ook Sovon is zeer geïnteresseerd en gaat in 2020 onderzoek doen naar de overleving van kuikens binnen en 
buiten onze vossenrasters om zo het effect te onderzoeken van deze rasters. 
 
Helaas is het nog steeds vaak onduidelijk welke predator actief is en in welke mate. Vooral omdat de meeste 
predatie in de nacht plaats vind. 
Om bij de predatie van weidevogellegsels de predator eenduidig vast te stellen, willen we gebruik gaan 
maken van wildcamera’s. Zodra we weten welke predator(en) verantwoordelijk is/zijn voor het merendeel 
van de predaties, kunnen we gerichte maatregelen nemen, om zo de predatiedruk te verminderen. 
 
Collectief Eemland zou bijvoorbeeld ook graag overgaan tot de aanschaf van kraaienkooien maar daar is 
ontheffing voor nodig. Deze ontheffing kan pas verkregen worden als er aangetoond kan worden dat de 
kraai een hoofdpredator is. Ook dit willen we graag met wildcamera’s onderzoeken. 
De met behulp van camera’s verzamelde informatie kan dan een onderbouwing vormen voor een eventuele 
ontheffingsaanvraag, of andersoortige (beheer)maatregelen. 
 
Bij dezen dus een verzoek aan de FBE om ondersteuning in de vorm van financiën om een aantal 
wildcamera’s aan te schaffen. Indien dit niet mogelijk is dan is onze vraag of er misschien een mogelijkheid is 
van bruikleen, liefst gedurende een aantal jaren. 
 
Het aantal camera’s hangt uiteraard sterk af van de beschikbare middelen. Collectief Eemland zou graag alle 
20 plas-dras situaties voorzien van een camera, maar we zijn blij met ieder aantal. 
Het kan ons inziens zeker bijdragen tot een beter inzicht in de predatoren in Eemland. 
 

In afwachting van uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, Wilhelm Bos 

 

Gebiedscoördinator collectief Eemland 
Postbus 512 
3750 GM Bunschoten 

www.collectiefeemland.nl 

Telefoon: 06-21885695 
Wilhelm.Bos@collectiefeemland.nl 
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Geleverde middelen 
Op 12 maart 2020 werden door Anne Vader (ecoloog van de FBE) 19 wildcamera’s afgeleverd op het kantoor 
van het Collectief. Er werd naast de camera’s ook een handleiding, extra batterijen, twee batterijladers en 
extra SD kaartjes geleverd. Tevens werd door beide partijen een gebruikersovereenkomst getekend (zie 
bijlage 4). 

 

Overhandiging van de camera’s door Anne Vader van de FBE 

In gebruik name 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: standaard met camera 

Collectief Eemland heeft voor de 19 geleverde 
camera’s metalen houders laten maken. 
Deze prikstandaard is voorzien van een 
voetsteun om de houder in de grond te drukken. 
Daarnaast  zijn aan de bovenkant 
“duivenpinnen” bevestigd zodat vliegende 
predatoren hier niet op kunnen gaan zitten. 
Het geheel is groen gemoffeld om ze zo min 
mogelijk te laten opvallen in het veld en om 
roestvorming te voorkomen. 
 
De camera’s werden voorzien van een sticker 
met volgnummer en een telefoonnummer van 
het Collectief. 
 
Volgnummers waren WCExx-y 
WCE=Wild Camera Eemland 
XX = nummer van de camera 
Y = nummer van het nest 
Dus WCE14-3 betreft camera 14 die bij het 
derde nest van deze camera staat 
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Plaatsing van de camera’s in het gebied 
 

De locaties voor het plaatsen van de camera’s werden zorgvuldig gekozen. Om diefstal te voorkomen 
werden ze ver in het veld geplaatst en/of op plekken waar je niet gemakkelijk vanaf de openbare weg kunt 
komen. Vaak waren de camera’s alleen via het kavelpad van de boer te bereiken. 

 

Figuur 2: Gekozen locaties in de Eemlandpolders 
  
Er werden 10 camera’s ingezet aan de oostkant van de Eem en 9 camera’s aan de westkant. 
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Resultaten 
 

De camera’s werden 44 keer geplaatst in het veld, waarvan 43 keer bij een nest en 1 keer bij een pad, wat 
verdacht werd van het gebruik door een vos. Het meest werd de camera geplaatst bij een kievitsnest omdat 
hier het gras meestal kort is en een eventuele predator dus goed in beeld kan komen. 

Aantal keer geplaatst 44 
Geplaatst bij:   
Kievitsnest 31 
Gruttonest 7 
Tureluurnest 1 
Scholeksternest 4 

 

Via de beelden kon in de meeste gevallen gezien worden wie de predator was. In de helft van de gevallen 
kwam het nest uit.  

Aantal uit 20 
Aantal gepredeeerd 19 
Aantal onbekend 4 

 

Hoewel de meeste predatie te zien waren op de eieren, was in 2 gevallen te zien dat de jongen meegenomen 
werden die nog rondom het nest liepen. Omdat weidevogels nestvlieders zijn en meteen aan de wandel 
gaan nadat ze zijn opgedroogd, zien we niet vaak predatie door een buizerd op de camera. Hetzelfde geldt 
voor de beelden van de grauwe kiekendief die we konden vastleggen. 

Als we kijken naar de “daders” dan zien we: 

Predatie door: Aantal Percentage 

Hermelijn 12 63,2% 
Vos 1 5,3% 
Rat 2 10,5% 
Buizerd 1 5,3% 
Grauwe Kiekendief 1 5,3% 
Onbekend 2 10,5% 

 

Alle door ons waargenomen predaties werden in de nacht gefilmd met uitzondering van de buizerd en de 
grauwe kiekendief. Dit is logisch omdat dit zichtjagers zijn en het gemunt hebben op kuikens en niet op de 
eieren. 

In twee gevallen kon niet worden geconstateerd om welke soort het ging omdat het gras te lang was. 

Wat opvalt is dat men vaak denkt dat de kraai een grote predator is. Dat hebben we niet kunnen vastleggen. 
Dat wil niet zeggen dat het niet zal voorkomen maar in deze 19 gevallen in ieder geval niet. 

Hierbij kan worden opgemerkt dat bij een grote populatie weidevogels (zoals die in de Eemlandpolders 
voorkomen) de vogels een kraai gezamenlijk kunnen wegjagen. Meestal lukt dat goed. 
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Figuur 3: Predatie per soort opgedeeld. 

 

De volledige tabel met gegevens per camera is beschikbaar in Bijlage 4 

 

De predatie in Eemland varieert sterk zoals we in onderstaand plaatje kunnen zien. 

 

Figuur 4: Predatie over de laatste 10 jaar (gemiddeld 20,1%) 

 

In 2020 werden er 1112 legsels gevonden. Er werden 250 nesten gepredeerd. Dat is 30,8 van de nesten 
waarvan het resultaat bekend is.  

Op basis van dit onderzoek waarbij 63% is gepredeerd door de hermelijn, zouden er dus in de hele polder 
157 nesten opgevreten zijn door de hermelijn! 
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Resultaat per camera (beelden) 
 

 
 

WCE01-1 
(niet bij nest 
geplaatst) 

 
 

WCE02-2 

 
 

WCE02-3 
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WCE03-1 

 
 

WCE03-2 

 
 

WCE-04-1 
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WCE05-1 

 
 

WCE05-2 

 
 

WCE06-2 
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WCE07-1 

 
 

WCE08-1 

 
 

WCE09-1 



 
14 

 

 
 

WCE10-1 

 
 

WCE10-2 

 
 

WCE12-1 
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WCE13-2 

 
 

WCE14-1 

 
 
 

WCE15-1 
(de datum 
staat 
verkeerd. 
Terug 
rekenen van 
af de 
datum/tijd 
van plaatsing 
levert op als 
predatietijd: 
8 april om 
00:52 



 
16 

 

  

 
 

WCE15-2 

 
 

WCE15-3 

 
 

WCE15-4 
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WCE16-1 

 
 

WCE17-1 

 
 

WCE17-3 
(verlaten) 
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WCE18-1 

 
 

WCE18-2 

 
 

WCE18-3 
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WCE19-1 

 
 

WCE19-2 

 
 

WCE19-3 
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Ervaringen uit het veld 
 Het is gebleken dat plaatsing van een camera bij een grutto of tureluur nest minder succes oplevert 

dan bij een kievit of scholekster nest. Probleem is dat het gras bij dit soort nesten vaak te hoog 
is/wordt waardoor geen predator in beeld komt. Daarnaast is gebleken dat het toch vaak een 
verstoring geeft waardoor het nest verlaten werd.  

 Bij het verwisselen van de batterijen kunnen datum en tijd gereset worden naar 2017. Een snelle 
wisseling lijkt dit te voorkomen. 

 Bij de gebruikte camera’s moeten er regelmatig batterijen of SD-kaartjes gewisseld worden. Dit 
omdat niet bekend is hoe lang deze mee gaan. Dit veroorzaakt menselijke sporen in het veld, die 
gevolgd kunnen worden door predatoren. Het is daarom beter om camera’s te gebruiken die op 
afstand uitgelezen kunnen worden. Hoewel deze duurder zijn kan dit extra predatie voorkomen. Ook 
kan bij gebruik van dit soort camera’s eerder worden gezien dat er predatie is opgetreden zodat de 
camera direct weer elders kan worden ingezet. Nu blijft de camera soms enkele dagen tot één week 
bij een leeg nest staan. Dit soort camera’s kunnen dus efficiënter worden ingezet dan de nu 
gebruikte. 
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Conclusies 
 

 Bij 63% van de waargenomen predaties was de hermelijn de dader 
 Predatie door de kraai is niet waargenomen 
 De camera’s voldeden goed en vertoonden geen storingen 
 Geen van de camera’s werden vernield of gestolen. 
 Bij het wisselen van de batterijen verdwijnt soms de datum/tijd instelling. 
 Plaatsing bij een grutto of tureluur nest heeft niet de voorkeur. 
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Plannen voor 2021 
 

Collectief Eemland wil graag in 2021 de camera’s weer inzetten. 
Het blijkt een geweldig hulpmiddel te zijn om te achterhalen wie de predatoren zijn. 
Omdat 2019 een goed muizenjaar was zijn er in dat jaar veel extra predatoren geboren, waaronder veel 
hermelijnen. Daar hebben we in 2020 veel last van gehad. 
We hopen en verwachten dat de stand van de hermelijnen in de winterperiode zal afnemen. 
Hierdoor kan in 2021 misschien een meer representatief beeld worden verkregen van de verdeling van de 
predatoren in de Eemland polders. 
Het bundelen van twee jaar camerabeelden kan een veel beter beeld opleveren van de predatoren in 
Eemland.  
Een hernieuwde samenwerking in 20021 met de Faunabeheereenheid Utrecht kan daarom zeer waardevol 
zijn voor de weidevogels in Eemland. 
 
Data is goud waard!! 
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Bijlage 1: Protocol monitoring weidevogelnesten met cameravallen  
Versie: 2020-03-04  
Gebaseerd op: “Protocol monitoring weidevogelnesten met cameravallen” door Bob Jonge Poerink 
(Ecosensys)  
Benodigdheden  

1. Cameraval type Browning 2018 Spec Ops Advantage met bijbehorende SD kaart (Kingston 32 Gb) en 
8 oplaadbare batterijen (Panasonic Eneloop AA)  

2. Prikstandaard incl. bevestigingsknop/stoelhoek en duivenpinnen (om vliegende predatoren te 
weren)  

3. Veiligheidsbril  
4. Invulformulieren waar locatie, datum, eigenschappen van de nesten (hoe oud, hoeveel eieren, etc.), 

vogelsoort e.d. op ingevuld worden  
5. Potlood of watervaste pen  
6. GPS of smartphone met Google Maps  

 
Veiligheid: WEES VOORZICHTIG MET DE DUIVENPINNEN. DRAAG DAAROM BIJ HET PLAATSEN VAN DE 
CAMERAVALLEN EEN VEILIGHEIDSBRIL TER BESCHERMING  
Algemene opmerkingen  

1. Maak voor de administratie gebruik van een formulier waarop locatie, datum, eigenschappen van de 
nesten (hoe oud, hoeveel eieren, etc.), vogelsoort e.d. op ingevuld worden.  

2. Kies als locatie bij voorkeur een perceel dat enigszins uit het zicht ligt en waar weinig mensen in de 
omgeving komen. Dit om de kans op vandalisme en diefstal te beperken.  

3. Verspreid voor onderzoek naar predatie de camera’s goed over het onderzoeksgebied. Dit om te 
voorkomen dat een en dezelfde individuele predator telkens wordt vastgelegd. Alleen op deze wijze 
is er sprake van een representatieve steekproef en krijgt men inzicht in de rol van predatoren bij 
nestpredatie binnen een gebied.  

4. Plaats een camera alleen bij nesten waar het nest compleet is of al wordt bebroed. Bij een 
incompleet nest is er kans op verlating van het nest ten gevolge van de aanwezigheid van de 
cameraval. Hoe minder eieren in het nest en hoe korter de vegetatie, hoe groter de kans op 
verlating. Controleer bij twijfel op afstand met een telescoop of de vogel wel bij het nest terug keert. 
Als dit binnen een uur niet het geval is wordt de cameraval verwijderd om mislukken van het 
broedsel te voorkomen.  

5. Beperk de verstoring van het nest zo veel mogelijk. Trap zo min mogelijk vegetatie plat en gebruik 
geen vaste paden naar het nest. Draag kunststof laarzen om het geurspoor te beperken.  

6. Ga niet vaker dan 2x per week een nest controleren en kom niet dichter bij een nest dan strikt 
noodzakelijk. Zodra zichtbaar is dat een nest nog bebroed is, wordt het nest niet dichter benaderd.  

7. Afgaand op ervaring zouden de batterijen circa 4 weken mee moeten gaan, echter dit is sterk 
afhankelijk van de weercondities en de activiteit op het nest (en dus het aantal trigger momenten 
van de camera). Op basis van eigen inschatting kan besloten worden de eerste ronde tweewekelijks 
te controleren of de camera’s nog voldoende batterijcapaciteit hebben.  

 
Basisinstellingen camera  
Voor het eerste gebruik van de camera dienen de basisinstellingen aangepast te worden. Om kwaliteit te 
waarborgen worden de volgende instellingen aanbevolen (voor hulp bij het instellen, zie handleiding van de 
camera):  

1. Datum en tijd (let op: Engelse notatie, MM/DD/YY en AM/PM)  
2. Operation mode Timelapse plus, verderop in het menu kun je de timelapse settings als volgt 

invullen, timelaps frequency: 60 min, timelapse period: 1 hour. Op deze manier wordt er 1 uur na 
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zonsopgang en 1 uur na zonsondergang een foto genomen. Mocht de camera uitvallen dan kun je 
achterhalen wanneer dat ongeveer is gebeurd, ook als er geen activiteit was. Daarnaast wordt de 
camera uiteraard nog steeds getriggerd door beweging.  

3. Foto kwaliteit (photo quality): high  
4. Video instellingen niet nodig want worden niet gemaakt.  
5. Photo delay (hoe lang het duurt na een trigger tot er weer nieuwe foto’s gemaakt worden): 1 sec.  
6. Multi shot mode: 8-shot rapidfire (maakt na trigger van beweging 8 foto’s met 0.3 sec tussentijd)  
7. Temperature unit: celcius  
8. Camera name: kan ingesteld worden volgens het nestnummer. Naam komt op de foto’s te staan zo 

is elke foto te herleiden naar het nest (pas dit bij elke camerawissel aan!)  
9. Image data strip: on  
10. Motion test: off  
11. Motion detection: 80ft  
12. Trigger speed: fast  
13. SD card management: off  

 
Procedure plaatsen cameraval  

1. Kies een geschikte locatie om de cameraval te plaatsen, d.w.z. een locatie waarbij de lens van de 
cameraval richting het noorden staat. Dit in verband met tegenlicht van de zon bij plaatsing in een 
andere richting.  

2. De cameraval moet op ongeveer 3 meter van het nest worden geplaatst. Plaats de camera in ieder 
geval niet dichter dan 2 meter van het nest i.v.m. kans op verstoring van de broedende vogel. De 
cameraval mag niet verder dan 3 m van het nest staan, omdat de kans dat de bewegingssensor 
kleinere predatoren niet meer registreert dan te groot wordt.  

3. Zorg dat er geen grassprieten in de eerste meter voor de lens van de camera staan, omdat de 
camera anders voortdurend wordt getriggerd of grassprieten in beeld staan. Houd daarbij ook 
rekening met het verder omhoog schieten van het gras tijdens de broedperiode.  

4. Draag een veiligheidsbril ter voorkoming van oogletsel door de duivenpinnen.  
5. Bevestig de camera met de draaiknop op de prikstandaard, zodanig dat de cameraval onder de 

duivenpinnen wordt gemonteerd.  
6. Duw de prikstandaard met een hele lichte hoek circa 25 cm de grond in, zodat de prikstandaard 

voldoende stabiel staat. De cameralens moet gericht zijn op het nest.  
7. Zet de camera aan. Deze start dan op, na 30 seconden begint de camera automatisch met het 

nemen van foto’s als er beweging gedetecteerd wordt.  
8. Stel met de nummercodering het nestnummer samen (=cameravalnummer + volgnummer nest van 

de betreffende cameraval, bijvoorbeeld cameraval 21 het tweede nest met die camera wordt 
nestnummer 212).  

9. Pas de naam van de camera aan naar de nestcodering.  
10. Controleer op het LSD scherm of het nest en de grond errond duidelijk in beeld staan. Na 30 

seconden worden er als het goed is foto’s gemaakt als je in beeld staat. Controleer dit (en of het nest 
duidelijk in beeld is) via modeplayback. Als de camera goed staat kunnen de foto’s die tijdens het 
plaatsen zijn gemaakt verwijderd worden.  

11. Zet de camera weer op het beginscherm en sluit de camera.  
12. Houd een papier of bordje met de nestcodering op circa 1,5 meter van de cameraval zodat deze 

wordt vastgelegd op de cameraval.  
13. Maak een foto van het nest. Houd het papier of bordje met nestnummer in de hand naast het nest 

als de foto wordt gemaakt. Leg het nummerbordje daarbij niet op de grond naast het nest, ter 
voorkoming van sporen.  

14. Noteer de vogelsoort, het aantal eieren in het nest en indien bekend het aantal dagen dat een nest 
oud is.  
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15. Bepaal de coördinaten van de locatie van de predatieresten door middel van een GPS of 
smartphone. Gebruik decimale graden (bijvoorbeeld 53,3354311 / 6,3767508 ) of het RD /NL grid 
coördinatenstelsel. Noteer de coördinaten zo nauwkeurig mogelijk.  

16. Rapporteer de nestgegevens op het formulier.  
 
Procedure verwijderen cameraval  

1. Open de cameraval.  
2. Controleer of de cameraval nog functioneert, check via modeplayback wanneer de laatste foto is 

genomen.  
3. Zet de cameraval op ‘off’. DIT IS BELANGRIJK.  
4. Verwijder de SD kaart (mag alleen als de camera op ‘off’ staat) door hem zachtjes in te duwen, hij 

schiet dan vanzelf een stukje uit de sleuf. Vervolgens kun je hem er verder uithalen.  
5. BEWAAR DE BEELDEN VAN DE CAMERAVALLEN ALTIJD. MAAK EEN KOPIE OP EEN HARDE SCHIJF EN 

IN DE CLOUD, ALVORENS DE SD KAART LEEG TE MAKEN.  
6. Plaats een nieuwe lege SD kaart en volle batterijen voor een volgende nestlocatie. PAS OOK ALTIJD 

DE CAMERANAAM AAN OP DE NIEUWE NESTLOCATIE.  
7. Controleer het nest en de omgeving van het nest op predatieresten en sporen.  
8. Rapporteer het resultaat van het nest (uitgekomen, verlaten, gepredeerd, indien bekend soort 

predator) op het bij het nest behorende formulier.  
 
Rapportage en aanlevering camerabeelden  
Na afloop van het project wordt er een rapport verwacht dat gepubliceerd kan worden op de website van de 
Faunabeheereenheid Utrecht. In dit rapport dient de uitvoering van het veldwerk opgenomen te zijn en een 
duidelijke beschrijving van de resultaten en bevindingen, onderbouwd door de op de camera’s 
waargenomen soorten en aantallen.  
 
Daarnaast dienen de camerabeelden allen bewaard te worden en gedeeld met de Faunabeheereenheid 
Utrecht, welke deze voor verdere onderzoeksdoeleinden mag gebruiken. 
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Bijlage 2: Handleiding instellen camera naam 
 

De wildcamera’s worden geplaatst bij een nest. 

Als er predatie optreedt (of het nest komt uit) dan kan de camera bij een ander nest geplaatst worden. 

Bij het wisselen van nest moet ook de naam van de camera gewijzigd worden. Dit omdat de naam ook in de 
foto’s wordt opgeslagen en het zo later ook duidelijk is dat dit een ander nest betreft. 

De Camera’s zijn genummerd met WCE01-1 t/m WCE19-1 

Dit staat voor Wild Camera Eemland. Het eerste getal is het nummer van de wildcamera, het tweede getal is 
een nummer voor het nest. Bij plaatsing bij het eerste nest hoeft niets veranderd te worden: de camera 
heeft dan al nestnummer 1. Bij verandering van nest (herplaatsing) moet het volgnummer gewijzigd worden. 

Dit gaat als volgt: 

 

1. Zet de camera aan 
2. Druk op Mode 
3. Druk op E (camera setup) 
4. Druk 8 keer op pijltje naar benden en kom uit bij “Camera Name” 
5. Druk op E 
6. Druk 6 keer op pijltje naar recht 
7. Druk 1 keer op pijltje omhoog (voor het ophogen van het nummer) 
8. Druk op E (voor bevestiging) 
9. Druk 2 keer op Mode om weer in het hoofdscherm te komen 
10. Sluit het deksel 

 
De camera neemt nu foto’s met in de betreffende foto het nieuwe nummer weergegeven. 
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Bijlage 3: Blanco formulier nestgegevens 
 

Onderstaand formulier werd gebruikt door het collectief om de gegevens te registreren 
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Bijlage 4: Bruikleenovereenkomst  
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Bijlage 5: Gegevens wildcamera’s seizoen 2020 Collectief Eemland 
 

Camera 
naam 

Geplaatst bij 
deelnemer Vogelsoort Vinddatum 

Aantal 
eieren 

Datum 
plaatsing Uitgekomen Gepredeerd 

Gepredeerd 
door Opmerkingen 

Tijdstip 
predatie 

WCE01-1 Robert Eggenkamp Geen  0     Bunzing en Vos in beeld  

WCE02-1 Gert-jan van Oostrum Kievit 23-apr 4 7-apr Nee Ja Onbekend 10 april nest leeg / Geen beelden  

WCE02-2 Rene Stalenhoef Grutto 19-apr 3 25-apr Nee Ja Rat  06:49 

WCE02-3 Rene Stalenhoef Scholekster 4-mei 3 4-mei Ja Nee  Jongen in beeld  

WCE03-1 Gert-Jan de Jong Kievit 8-apr 4 8-apr Nee Ja Hermelijn Tijd niet ingesteld  

WCE03-2 Johan Eek Scholekster 30-apr 4 2-mei Ja Nee  Jongen in beeld  

WCE03-3 Cor Wiggerts Kievit 18-mei 4 18-mei Nee Ja Hermelijn Geen beelden  

WCE03-4 Gert-Jan de Jong Grutto 20-mei 4 5-jun Ja Nee  Geen beelden  

WCE04-1 Cor Wiggerts Kievit 8-apr 4 11-apr Nee Ja Hermelijn Tijd niet ingesteld  

WCE04-2 Cees Post Kievit 23-apr 4 2-mei Ja Nee    

WCE04-3 Frans Rigter Scholekster 14-mei 2 14-mei Nee Ja Onbekend Geen beelden  

WCE04-4 Johan Eek Kievit 16-mei 4 23-mei Ja Nee  2 eierenniet uit/ geen beelden  

WCE05-1 Frans Rigter Grutto 15-apr 4 15-apr Ja Nee  Jongen in beeld  

WCE05-2 Frans Rigter Kievit 14-mei 4 14-mei Nee Ja Rat  02:02 

WCE06-1 Frans Rigter Kievit 16-apr 4 16-apr Nee Ja Hermelijn Geen beelden  

WCE06-2 Cor Wiggerts Kievit 14-apr 4 23-apr Nee Ja Hermelijn  06:21 

WCE06-3 Rene Stalenhoef Grutto 12-mei 4 15-mei Onbekend Onbekend  Geen beelden  

WCE07-1 Frans Rigter Grutto 16-apr 3 16-apr Nee Ja Hermelijn Geen beelden  

WCE07-3 Rene Stalenhoef Kievit 5-mei 2 9-mei Ja Nee  Geen beelden  

WCE08-1 Gert-Jan de Jong Kievit 16-mei 4 16-mei Ja Nee  Jongen in beeld  

WCE08-2 Gert-Jan de Jong Kievit 20-mei 4 5-jun Ja Nee  Geen beelden  

WCE09-1 Robert Eggenkamp Kievit ? 4 9-mei Nee Ja Vos 25 mei opgevreten 01:59 

WCE10-1 Gerwout Netjes Kievit ? 4 18-mrt Ja Nee  Jongen in beeld  

WCE10-2 Marcel Vedder Kievit ? 4 15-apr Ja Nee  Jongen in beeld  
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WCE11-1 Kees van Valkengoed Kievit 12-apr 3 5-apr Onbekend Onbekend  Niet te zien door mist  

WCE11-2 Kees van Valkengoed Grutto Onbekend 4 22-apr Onbekend Onbekend  limit geheugen kaartje (10.000 foto’s)  

WCE12-1 Gerrit Schaap Kievit 22-mrt 3 26-mrt Ja Ja Buizerd Buizerd neemt jongen mee  

WCE12-2 Bennart Huygen Tureluur ? 4 3-mei Onbekend Onbekend  nest onvindbaar  

WCE13-1 Marcel Vedder Kievit 5-apr 2 6-apr Nee Nee  er is geen predator te zien op de beelden.  

WCE13-2 John Beukers Kievit ? 4 14-jun Nee Ja Hermelijn Ook Bunzing te zien op beelden 22:50 

WCE14-1 Lourens-Jan Schaap Kievit  4 24-apr Ja Nee  uit ondanks buizerd  

WCE15-1 Richard vedder Kievit ? 4 5-apr Nee Ja Hermelijn 8 april om 00:52 hermelijn in beeld 00:52 

WCE15-2 Richard vedder Kievit ? 4 10-apr Nee Ja Hermelijn  05:24 

WCE15-3 Bennart Huygen Kievit ? 4 13-apr Nee Ja Hermelijn Binnen vossenraster 21:46 

WCE15-4 Kees van Valkengoed Kievit 12-apr 3 22-apr Ja Nee  Buizerd naast jongen!  

WCE16-1 Lourens-Jan Schaap Kievit ? 4 24-apr Ja Nee  Jongen in beeld  

WCE17-1 Bennart Huygen Kievit ? 4 1-apr Nee Ja Hermelijn 5 april opgevreten 06:14 

WCE17-3 John Beukers Grutto ? 4 15-mei Nee Nee  Verlaten  

WCE18-1 Bert van den Hengel Kievit ?? 4 2-apr Ja Nee  Jongen in beeld  

WCE18-2 Gerrit Schaap Scholekster 26-apr 3 3-mei Ja Nee  Jongen in beeld  

WCE18-3 Gerrit Schaap Kievit  4 26-mei Ja Nee  1 juni jongen in beeld  

WCE19-1 Richard Vedder Kievit ?? 4 1-apr Nee Ja Hermelijn  02:30 

WCE19-2 Bennart Huygen Kievit ? 4 10-apr Ja Nee  Jongen in beeld/ 1 ei onbevrucht  

WCE19-3 Bennart Huygen Kievit ? 4 17-mei Ja Ja 
Grauwe 
Kiekendief Ouder (Kievit) gezenderd door Sovon 17:19 

 


