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Dankwoord

Wij danken Jos Dottermans en de leden van de jachtvereniging voor de nodige toelatingen en informatie over 
het gebied. Ook het ANB wordt bedankt voor hun mondelinge toestemming. Bart Mullemans wordt bedankt 
voor het doorgeven van de contactpersonen en Daan Dekeukeleire voor bevestiging van enkele twijfelgevallen. 
Natuurlijk worden ook de leden van BINCO bedankt voor hun inzet en bereidwilligheid tot het uitlenen van 
cameravallen gedurende het onderzoek.

Inleiding

Doorheen de tijd is er al veel onderzoek gebeurd naar grote zoogdieren in en rond de Dijlevallei. Recent, met het 
in gebruik nemen van cameravallen, is het veel gemakkelijker geworden om (grote) zoogdieren te monitorren 
(Ancrenaz et al. 2012). Daarnaast is er de laatste jaren ook een sterke opmars bezig van middelgrote zoogdieren 
richting Vlaanderen (Deinet et al. 2013). Het everzwijn, de das en de boommarter zijn enkele soorten die recen- 
telijk hun verspreiding in Vlaanderen uitbreiden. Ook wordt verwacht dat wilde kat, edelhert en wasbeer hun 
voorbeeld zullen volgen. Het Meerdaalwoud is, samen met het Heverleebos het grootste aaneengesloten loofbos 
in Vlaanderen (Meulemans 2007). De ligging vlakbij de Waalse grens en in de natuurrijke Dijlevallei maakt deze 
locatie uitermate geschikt voor “nieuwkomers” om zich te vestigen in Vlaanderen. Wij waren geïnteresseerd in de 
diversiteit en verspreiding van zoogdieren in het Meerdaalwoud, de eventuele aankomst van “nieuwe” soorten en 
de mogelijkheid tot migratie vanuit Wallonië. Hiervoor werden negen cameravallen opgezet in het zuid-westelijk 
deel van het woud (Fig. 1).

Fig. 1 Spreiding van de cameravallen doorheen het Meerdaalwoud. Cameravallen werden allen ten westen van de Naamsesteen-
weg en ten zuiden van de Weertse Dreef geplaatst.
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Methode

De verschillende locaties, waar de cameravallen werden opgesteld, bevinden zich allemaal in het zuidweste-
lijk deel van het Meerdaalwoud (Grondgebied Sint-Joris Weert en Haasrode; Fig. 1). Camera’s werden geplaatst 
langs de bosrand (C7 & 8) of in de buurt van wissels (door dieren gevormde paden). Eén keer werd een camera 
geplaatst op een omgevallen boom (C3). Cameravallen werden geplaatst vanaf 22 februari 2014 en de laatste ca-
mera werd opgepikt op 8 mei 2014. Ze werden beveiligd d.m.v. een stalen ketting en hangslot. Lokstof werd aan-
gebracht op verschillende plaatsen voor de opgezette camera’s, maar niet overal (Tabel 1). De lokstof (pindakaas) 
werd aangebracht in kleine hoe- veelheden en werd niet vernieuwd doorheen de tijd.

Tabel 1. Spreiding van de cameravallen doorheen de tijd met aanduiding gebruik van lokstof.

Begindatum Einddatum Lokstof # nachten
Cameraval 1 22/02/’14 08/04/’14 J 45
Cameraval 2 22/02/’14 19/03/’14 N 25
Cameraval 3 22/02/’14 19/03/’14 J 25
Cameraval 4 22/02/’14 19/03/’14 J 25
Cameraval 5 22/02/’14 19/03/’14 N 25
Cameraval 6 22/02/’14 08/04/’14 N 45
Cameraval 7 22/02/’14 08/04/’14 N 45
Cameraval 8 22/02/’14 08/04/’14 J 45
Cameraval 9 22/03/’14 08/05/’14 J 45

 Resultaten en discussie
 
1.  Soorten

   Haas (Lepus europaeus)

De haas is een soort die vooral wordt geassocieerd met open velden en weide. Toch toonden onze cameravallen 
aan dat deze ook aan de rand van het bos (C7) en in het bos (C5) kan voorkomen (Fig. 2). Deze soort werd zoals 
verwacht niet aangetrokken door de lokstof.
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Fig. 2 Verspreiding van de haas o.b.v. de cameravallen gedurende max. 45 dagen per val. Locaties waar het zoogdier werd vast-
gelegd op camera zijn onderstreept.

   Eekhoorn (Sciurus vulgaris)

Hoewel we ervan uitgaan dat de eekhoorn algemeen verspreid in het Meerdaalwoud voorkomt, werd hij slechts 
op twee locaties waargenomen (Fig. 3). Dit heeft ongetwijfeld te maken met de habitatkeuze en foerageergedrag. 
Opvallend genoeg leek de soort niet te worden aangetrokken door de lokstof.

Fig. 3 Verspreiding van de eekhoorn o.b.v. de cameravallen gedurende max. 45 dagen per val. Locaties waar het 
zoogdier werd vastgelegd op camera zijn onderstreept.
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   Konijn (Oryctolagus cuniculus)

Ook het konijn is een soort die niet meteen geassocieerd wordt met het bos. Toch werd deze soort aangetroffen 
midden in het bos. Het biotoop is echter weinig geschikt voor konijn waardoor de soort slechts goed is voor 1 
waarneming op 280 “trap days” (Fig. 4). Deze soort werd zoals verwacht niet aangetrokken door de lokstof.

Fig. 4 Verspreiding van het konijn o.b.v. de cameravallen gedurende max. 45 dagen per val. Locaties waar het zoogdier werd 
vastgelegd op camera zijn onderstreept.

   Egel (Erinaceus europaeus)

De egel is verschillende keren aangetroffen op verschillende cameravallen (Fig. 5). De totale frequentie was ech-
ter laag (Tabel 2). Deze soort werd niet aangetrokken door de lokstof, hoewel dit wel verwacht werd. Echter, 
gelijkaardig maar grootschaliger onderzoek in het oosten van het land toont aan dat het voorkomen van egel in 
bosgebied en de aantrekking van de soort tot lokstof zeer beperkt is (Janssen & Mulder, 2012).
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Fig. 5 Verspreiding van de egel o.b.v. de cameravallen gedurende max. 45 dagen per val. Locaties waar het zoogdier werd vast-
gelegd op camera zijn onderstreept.

   Ree (Capreolus capreolus)

De ree is veruit het meest waargenomen zoogdier in deze studie met cameravallen. Reeën werden op bijna alle 
cameravallen vastgelegd (Fig. 6) vaak zelfs met meerdere individuen tegelijk (max. 5). Enkel op C3 werd geen ree 
waargenomen maar hier filmden we een omgevallen boom. Bij reeën is het tot een zekere graad ook doenbaar 
om individuen te herkennen, waardoor we konden vaststellen dat reeën op verschillende cameravallen ook vaak 
verschillende individuen waren. Reeën werden niet aangetrokken door de lokstof, maar toonden vaak een ver- 
hoogde interesse in de cameravallen zelf.
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Fig. 6 Verspreiding van de ree o.b.v. de cameravallen gedurende max. 45 dagen per val. Locaties waar het zoogdier werd vastge-
legd op camera zijn onderstreept.

   Everzwijn (Sus scrofa)

Het everzwijn is één van de zwaarste en grootste zoogdieren van Vlaanderen. Het dier is nog niet zolang terug 
aanwezig in het Meerdaalwoud, nadat het hier was uitgeroeid door de jacht. De cameravallen slaagden er niet in 
groepen vast te leggen, maar op 2 verschillende locaties werd wel een everzwijn gefilmd (Fig. 7), waarbij het één- 
maal (C6) duidelijk gaat om een volwassen beer. De locatie is hierbij opmerkelijk: deze cameraval werd geplaatst 
in een dicht naaldbos, waar verder weinig waarnemingen werden gedaan.

 
Fig. 7 Verspreiding van het everzwijn o.b.v. de cameravallen gedurende max. 45 dagen per val. Locaties waar het zoogdier werd 
vastgelegd op camera zijn onderstreept.
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   Vos (Vulpes vulpes)

De vos is, na de ree, het meest waargenomen zoogdier met waarnemingen op 66% van de cameravallen (Fig. 8). 
Het ging hier steeds om solitaire dieren, die duidelijk werden aangetrokken door de lokstof. Echter, ook op de 
helft van de cameravallen zonder lokstof werden de vossen gefilmd.

 
Fig. 8 Verspreiding van de vos o.b.v. de cameravallen gedurende max. 45 dagen per val. Locaties waar het zoogdier werd vastge-
legd op camera zijn onderstreept.

   Bunzing (Mustela putorius)

De bunzing is een kwetsbare soort1 die in het Dijleland vooral wordt waargenomen als verkeersslachtoffer. De 
soort werd met zekerheid op 2 verschillende locaties vastgelegd, waarvan één midden in het bos was gelegen 
(Fig. 9). De bunzing werd duidelijk niet aangetrokken door de lokstof, zoals ook al werd waargenomen in andere 
studies (Janssen en Mulder, 2012).

 

1 EEn soort is KwEtsbaar wannEEr dE bEst bEschiKbarE KEnnis aangEEft dat hEt EEn grotE Kans hEEft om uit tE stErvEn in 
hEt wild (volgEns iucn rodE lijst van dE zoogdiErEn in vlaandErEn).
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Fig. 9 Verspreiding van de bunzing o.b.v. de cameravallen gedurende max. 45 dagen per val. Locaties waar het zoogdier werd 
vastgelegd op camera zijn onderstreept.

 
   Steenmarter (Martes foina)

De steenmarter heeft, in vergelijking met de boommarter, kleine oren die aan de zijkant van de kop staan. De 
soort heeft een lichte snuit en een lichte ondervacht in verhouding met de relatief donkere poten. De steenmarter 
is, zoals verwacht, de meest aangetroffen marterachtige. De soort werd op verschillende locaties in en langs de 
rand van het bos vastgelegd (Fig. 10).

Fig. 10 Verspreiding van de steenmarter o.b.v. de cameravallen gedurende max. 45 dagen per val. Locaties waar het zoogdier 
werd vastgelegd op camera zijn onderstreept.
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   Marter sp. (Martes sp.)

Op drie locaties werd een marterachtige vastgelegd die niet verder kon worden gedetermineerd (Fig. 11). Eén-
maal werd een steen- of boommarter vastgelegd met relatief grote oren. Helaas werd alleen de kop van het beest 
gefotografeerd (Fig. 16).

Fig. 11 Op verschillende cameravallen werden marterachtigen gefotografeerd die niet tot op soort konden worden gedetermi-
neerd. Locaties waar het zoogdier werd vastgelegd zijn onderstreept.

   Dwergvleermuis sp. (Pipistrellus sp.)

Op één locatie werd een dwergvleermuis gefilmd, jagend in de bosrand (C8). Een opmerkelijke waarneming 
gezien de cameravallen geplaatst werden voor zoogdieren die zich via de grond verplaatsten.

   Bosmuis sp. (Apodemus sp.)

De bosmuis werd, zoals verwacht, sterk aangetrokken door de lokstof. Dit zorgde in sommige gevallen voor ex-
treem veel waarnemingen van bosmuis. Vermoedelijk werd er ook 2x een cameraval geplaatst in de buurt van een 
nest, gezien de doorlopende activiteit van het beest, ook lang na de lokstof werd geplaatst (Fig. 12).
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Fig. 12 Verspreiding van de bosmuis o.b.v. de cameravallen gedurende max. 45 dagen per val. Locaties waar het zoogdier werd 
vastgelegd op camera zijn onderstreept.

 
   Mens

Hoewel de cameravallen altijd verborgen werden, en ze nooit langs paden, maar altijd op minstens 20 meter (en 
vaak veel verder) van een bospad werden geplaatst, werd er toch op 5 van de 9 cameravallen één of verschillende 
individuen vastgelegd (Fig. 13). Eénmaal werd er zelfs een poging gedaan de cameraval te verplaatsen/stelen. 
Opmerkelijk genoeg werden ook in het dichte naaldbos, op gemakkelijk 100 meter van het dichtstbijzijnde pad, 
wandelaars vastgelegd (C6).

 
Fig. 13 Ook de mens werd op verschillende cameravallen vastgelegd, tekenend dat heel wat mensen zich niet op de paden kun-
nen houden. Locaties waar de mens werd vastgelegd zijn onderstreept.
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   Vogels

Er werden verschillende vogels waargenomen voor de camera. De meest spectaculaire waarneming was onge-
twijfeld die van een bosuil op cameraval 1 (Fig. 14). Daarnaast werden buizerd, grote bonte specht, kraai, gaai, 
houtduif, merel, zanglijster, grote lijster, koperwiek, koolmees, pimpelmees, appelvink, vink, goudvink en rood-
borst vastgelegd op film.

 

Fig. 14 Een zeldzame ontmoeting tussen de cameraval en de bosuil.

3.2 Waarnemingen

De verschillende waargenomen soorten werden met een verschillende graad van intensiteit gedetecteerd. Terwijl 
sommige zoogdieren slechts zeer sporadisch werden waargenomen (slechts 1x op 280 cameradagen) werden 
andere dieren juist zeer vaak gezien (Tabel 2). Bij de berekeningen werd cameraval 9 niet mee in de statistieken 
opgenomen aangezien deze buiten de periode van de andere vallen actief was en er regelmatig slachtafval werd 
aangeleverd.
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Tabel 2. Waargenomen soorten zoogdieren, locatie frequentie en tijdsfrequentie.

Zoogdieren Aantal waar-
nemingen

Locatie frequentie 
(presence/camera)

Tijdsfrequentie 
(chance/day)

Konijn 1 0.125 0.3%
Haas 3 0.25 1.1%
Ree 83 0.875 29.6%
Vos 29 0.625 10.4%
Everzwijn 2 0.25 0.7%
Steenmarter 4 0.375 1.4%
Bunzing 5 0.25 1.8%
Eekhoorn 3 0.25 1.1%
Egel 4 0.25 1.4%
Marter sp. 8 0.375 2.9%
Vleermuis sp. 1 0.125 0.3%
Bosmuis sp. 63 0.5 22.5%

3.3 Activiteitspatroon

Zoals verwacht gebeurde het merendeel van de waarnemingen van zoogdieren ’s nachts. Enkel eekhoorn, bos- 
muis, vos en ree werden (ook) overdag vastgelegd. Vogels werden weliswaar het vaakst overdag waargenomen. 
Doordat er een groot verschil was in zonsopkomst en -ondergang doorheen de tijd (45 dagen tussen) werd beslist 
om de cameravallen 24 uur per dag stand-by te houden. De camera’s met lokstof kenden, zoals verwacht, een 
verhoogde aanwezigheid van zoogdieren (en vogels) in de eerste 6 dagen na toedienen van de lokstof. Echter, ook 
daarna werden nog regelmatig zoogdieren gezien.

Het gedrag van enkele zoogdieren werd eveneens op de cameravallen vastgelegd. Zo waren de meeste dieren fou-
ragerend in beeld gebracht, maar werden ook 2 vechtende reebokken en een jagende vos waargenomen, en zagen 
we een steenmarter in een hol snuffelen waar kort ervoor nog een bosmuis in was verdwenen. Ook vertoonden 
reeën vaak een verhoogde interesse voor de cameraval.

3.4 Ruimtelijke verspreiding

Het valt op dat een aantal soorten zoals haas en konijn diep in het bos kunnen voorkomen, wat we niet onmidde- 
lijk hadden verwacht. Daarnaast is het opmerkelijk dat een everzwijn werd waargenomen in het dense, donkere 
naaldbos. Het is mogelijk dat de everzwijnen door bejaging nog steeds zeer schuw zijn. Zoals verwacht zijn het de 
reeën die de grootste ruimtelijke spreiding hadden en op bijna alle cameravallen zijn vastgelegd. Dat de ree niet 
gefilmd werd door cameraval 4 (met lokstof) ligt zeer waarschijnlijk aan de opzet van die camera, waar we kozen 
om op een omgevallen boom te filmen.
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Het is niet eenvoudig om in te schatten of er migratie is tussen Meerdaalwoud en meer zuidwestelijk gelegen 
bosfragmenten. Hiervoor zijn meer cameravallen nodig die over een groter gebied moeten worden geplaatst. 
Daarnaast werden ook geen zoogdieren vastgelegd waarvan niet zeker was of ze in het Meerdaalwoud voorkwa- 
men. Toch laat deze studie zien dat er heel wat potentieel zit in het Meerdaalwoud en er, alleszins in dit deel van 
het bos, een grote diversiteit aan zoogdieren aanwezig is. De populatie reeën lijkt op het eerste gezicht gezond 
met heel wat verschillende individuen (maximaal 5 op één camerabeeld) en een grote ruimtelijke verspreiding 
van het dier. Ook de verschillende waarnemingen van bunzing zijn veelbelovend gezien de zeldzaamheid van 
deze marterachtige. Ten slotte is er de marterachtige die niet duidelijk genoeg in beeld kwam om met zekerheid 
te determineren. Het zou om de zeldzame boommarter kunnen gaan (Fig. 15).

Fig. 15 Foto waarneming van een marterachtige (boom- of steenmarter). De grote oren indiceren dat het wel eens zou kunnen 
gaan om de zeldzame boommarter (Martes martes).

3.5 Vervolg onderzoek

We hebben de intentie om ook dit jaar (2015) in het voorjaar een meer uitgebreide survey te doen en, mits er 
meer middelen beschikbaar zijn, de focus te leggen op mogelijke migratiewegen vanuit het zuiden.
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