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1 Inleiding 

1.1 Territorialiteit, lage dichtheid 

Bij de middelgrote (Otter, marters,…) en grote (Lynx,…) roofdieren vormt het strikte 

territoriale gedrag, gecombineerd met grote en relatief stabiele individuele leefgebieden, de 

basis van een reeks (populatie)ecologische eigenschappen. 

De territorialiteit leidt ertoe, dat de aanwezige individuen geen vreemde soortgenoten dulden 

over oppervlaktes die een grootteorde hebben van meerdere tientallen tot doorgaans enkele 

honderden (of duizenden) hectaren. De sociale organisatie kent een aantal variaties, maar 

het basismodel is gebaseerd op intraseksuele uitsluiting en interseksuele overlapping: het 

grotere territorium van een gevestigd mannetje overlapt met het kleinere territorium van 

één of enkele wijfjes. Een opmerkelijke variatie geldt voor de Das, die in kleine tot 

middelgrote territoriale groepen leeft (zie 3.1).  

Anders dan de ‘kleine roofdieren’ (wezels,…) zijn zij voor hun voedselkeuze minder op kleine 

knaagdieren aangewezen. Als zodanig vertonen (middel)grote roofdieren ook veel minder de 

populatie-dynamische karakteristieken typisch aan hun prooisoorten, zoals de mogelijkheid 

tot snelle en sterke aantalsschommelingen met sterk wisselende dichtheden zowel in de tijd 

als in de ruimte. Het aantal gevestigde (middel)grote roofdieren op een bepaalde plaats is 

aldus steeds geplafonneerd tot enkele individuen, met een beperkte variatie. Deze variatie in 

dichtheid is vooral een resultaat van variatie in territoriumgrootte, beschouwd op 

landschapsniveau. Op lokaal niveau (i.c. afzonderlijke natuurgebieden) gaat het veeleer om 

aanwezigheid versus afwezigheid van de betreffende soort. Wegens de van nature lage 

dichtheden (grote territoria) zijn populaties van (middel)grote roofdieren alleen leefbaar op 

landschapsniveau. 

Naast de territoriumhouders – en tijdelijk hun jonge jongen – bevindt zich in een 

roofdierpopulatie over het jaar heen ook een variabel aandeel nog niet gevestigde, 

disperserende en ‘zwervende’ dieren. Het gaat doorgaans om jonge dieren (eerste- en 

tweedejaars) die een populatiereserve vormen die stand-by is om een territorium in te 

nemen van zodra zich daartoe ergens een kans voordoet. Omdat zowel de voortplanting van 

de ouderdieren als de overleving van de jongen sterk dichtheidsafhankelijk is, blijft de 

variatie van de globale dichtheid van gevestigde populaties in de regel beperkt. 

 

1.2 Beperkte detectiekans 

Een ander gemeenschappelijk kenmerk, met directe impact op de monitoringsmogelijk-

heden, is de zeer beperkte detectiekans. Dit hangt uiteraard enerzijds samen met de lage 

dichtheid, maar anderzijds ook met hun zeer verborgen, doorgaans vooral nachtelijk 

leefwijze. Uitzondering hierbij betreft de Das, die jaarrond opvallende burchten 

(holenstelsels) gebruikt (zie 3.1). 

Detectie steunt op volgende mogelijkheden: 

 toevallige zichtwaarnemingen van levende specimens; 

 (toevallige of gerichte) waarnemingen van sporen: prenten (= pootafdrukken) en 

uitwerpselen, eventueel prooiresten; 

 cameravalwaarnemingen, al dan niet met behulp van lokstoffen: enkel op basis van 

positief bewijs (geen bewijs van afwezigheid, zie ook verder); 

 waarnemingen van dode specimens, i.c. vooral verkeersslachtoffers (geen informatie 

uit bejaging: de jacht blijft jaarrond gesloten voor Boommarter en Bunzing ; Lynx, 

Otter en Wilde kat zijn beschermde soorten en vallen niet onder het jachtdecreet); 

 lokaliseren van dassenburchten. 
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Daarbij treden volgende specifieke aspecten naar voren: 

 moeilijk onderscheid en reële kans op verwarring tussen de betrokken soorten en hun 

potentiële dubbelgangers, cf. Boommarter versus Steenmarter, Bunzing versus Fret, 

fret-hybrides en Amerikaanse nerts, Wilde kat versus (verwilderde) Huiskat en 

hybrides, Otter versus Bever, Beverrat en Amerikaanse nerts. Dit vooral m.b.t. 

zichtwaarnemingen van levende specimens, maar ook m.b.t. cameravalwaarnemingen 

en dode specimens; 

 beperkte bruikbaarheid van spoorwaarnemingen: concreet enkel bij Otter eenduidig 

discriminerend t.o.v. mogelijke dubbelgangers; 

 kans op verwarring tussen burchten van Das, Vos of andere soorten (Wild konijn,…), 

vooral in de fase van nieuwe vestiging. 

 

1.3 Meerwaarde autopsies – Marternetwerk 

Om tegemoet te komen aan de zeer beperkte detectiekans en de overeenkomstige 

moeilijkheden daarbij, kan het inzamelen van dode specimens en het uitvoeren van een 

autopsie een aanzienlijke meerwaarde leveren:  

 inzameling biedt garantie op een eenduidige determinatie (bv. Boommarter versus 

Steenmarter), ongeacht de staat van ontbinding waarin het specimen zich bevindt of 

de mate waarin het is stuk gereden; 

 overeenkomstig de van nature lage dichtheid vertegenwoordigt elk individueel 

specimen een relatief belangrijk venster op de populatie;  

 autopsie laat toe individuele specimen te situeren in een mogelijke populatiecontext: 

bv. juveniel dier (en dus lokaal geboren), of dier in voortplanting alias territoriaal 

gevestigd, versus subadult en potentieel disperserend (vergelijk bv. met het verschil in 

betekenis van een overvliegende zeldzame vogelsoort versus een lokaal broedgeval 

van die soort) ; ‘waarnemingen’ kunnen aldus vertaald worden naar een 

‘populatietoestand’; 

 autopsie biedt tevens de mogelijkheid bepaalde aspecten van de vitaliteit – en dus de 

ontwikkelingsmogelijkheden – van een populatie in te schatten, bv. op basis van 

conditie-parameters (vetreserves, genetische fitness,…), of mogelijk ernstige 

epidemische aandoeningen (bv. hondenziekte of ziekte van Carré – cf. Tavernier et al. 

2012, Van Den Berge et al. 2012). 

In functie van deze meerwaarde beschikt het INBO sinds anderhalf decennium over het 

zogenaamde Marternetwerk – een operationeel netwerk van koeriers en stockeerders die 

over de nodige vergunningen en logistieke ondersteuning beschikken om dode roofdieren 

over geheel Vlaanderen in te zamelen en naar een lokale diepvriezer te brengen. De basis 

van het netwerk wordt evenwel gevormd door alle mogelijke melders of waarnemers, wat de 

facto een essentiële inbreng van elke potentiële vrijwilliger inhoudt.  

In de praktijk betekent dit dat eenieder die een dode marterachtige – de facto van bij de 

aanvang uitgebreid tot alle roofdieren, actueel met uitzondering van vos – aantreft 

(verkeersslachtoffer of ander), een structureel en legaal kanaal kan aanwenden om het 

specimen te laten inzamelen voor onderzoek op het INBO. De nodige context en up to date-

lijst van koeriers en stockeerders (met de respectievelijke contactgegevens) is op de INBO-

website te raadplegen, maar kan via de google-zoekterm ‘marternetwerk’ rechtstreeks en 

snel worden teruggevonden. Actueel zijn er ca. 30 lokale diepvriezers beschikbaar. 
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1.4 Opvolging, integratie en coördinatie 

Binnen het INBO werd sinds geruime tijd een onderzoekslijn rond (populatie)ecologie van 

roofdieren uitgebouwd en werd over alle hier betrokken soorten een ruime expertise 

opgebouwd. Het INBO beschikt daarbij o.a. over een zeer ruime diepvriescapaciteit (> 50 

m³), autopsielabo’s, een eigen specifiek-ontworpen up to date-databank (met ook 

historische data teruggaand tot ruim een eeuw) en een uitgebreid analoog archief. 

De databankstructuur komt specifiek tegemoet aan de vaststelling dat, vooral bij de 

zeldzamere soorten, achter één enkele waarneming vaak een uitgebreid verhaal schuilgaat. 

Met dergelijke verhalen groeit dan veelal ook onduidelijkheid tussen effectieve waarnemers, 

tussenpersonen en feitelijke contactpersonen. Daarbij ontstaat de facto soms onzekerheid 

over het aantal verschillende waarnemingen, en tegelijk ook vervaagt de concrete informatie 

of wordt deze foutief overgeleverd. Voor specifieke soorten, zoals o.a. Otter en Lynx, kan 

een waarneming méér of minder echter meteen een wereld van verschil uitmaken. Ook de 

onderlinge terugkoppeling met vroegere ‘mogelijke’ waarnemingen – mits degelijk 

gearchiveerd – werkt soms verhelderend. Een kritische en diplomatische (eventueel 

herhaalde) bevraging omtrent de reële feiten is veelal noodzakelijk. Een degelijke 

interpretatie inzake waarnemingen van zeldzame roofdiersoorten noopt derhalve tot een 

ruime archivering en afgewogen integratie van al dit soort data (cf. Van Den Berge & Gouwy 

2012a). 

Een ander belangrijk aspect hierbij is het feit dat roofdieren, anders dan veel andere 

organismegroepen, de expliciete aandacht trekken van verschillende maatschappelijke 

geledingen: louter toevallige waarnemers (wegens het inherente ‘spectaculaire karakter’), 

schadelijders (eigenaars van huisdieren, viskwekers,..), jagers en jachtwachters, en 

‘klassieke’ natuurliefhebbers. Deze laatste groep is wellicht de meest productieve inzake 

data-vergaring, maar niet de exclusieve. De facto bestaat er vanuit de andere groepen niet 

steeds de geplogenheid en vaak ook niet de bereidheid, om informatie door te geven via een 

natuurbeschermingsorganisatie of een medium daaraan gelinkt (waarnemingen.be). Gezien 

precies het belang van elke individuele waarneming, is het noodzakelijk te kunnen inspelen 

op elk van deze mogelijke bronnen van informatie. Voor de vergaring, de integratie en de 

coördinatie van data voortspruitend uit een dergelijk divers gamma aan bronnen, is het INBO 

als neutrale wetenschappelijke instelling het best geplaatst. 

Tenslotte nemen, in de context van deze centraliserende en integrerende netwerking, ook de 

eigen INBO-onderzoeksbevindingen op basis van de autopsies op ingezamelde specimens en 

het belangrijke venster dat deze bieden op de populatietoestand, een essentiële plaats in.  

Het is duidelijk dat een goed beeld van de verspreiding en mogelijke populatietrend van 

verschillende roofdiersoorten over geheel Vlaanderen slechts mogelijk is via de confrontatie 

en integratie van alle beschikbare informatie, vergaard op basis van de verschillende 

methoden en vanuit de diverse bronnen. Deze methoden en bronnen kunnen daarbij (deels) 

overlappend maar vaak ook complementair zijn, bevestigend, nuancerend of corrigerend. 

Het totaalbeeld van alle aldus vergaarde informatie berust de facto bij het INBO. 

De input van vrijwilligers (los van het bestaande Marternetwerk) wordt hiernavolgend dan 

ook geëvalueerd in functie van de bijdrage aan de opdracht inzake prioritaire en Natura-

2000-soorten binnen deze lopende INBO-expertise. 

Een specifieke, reeds meerdere jaren bestaande vrijwilligersinput wordt geleverd door de 

‘dassenwerkgroep’ van LIKONA, voor het opvolgen van de das in de provincie Limburg. Voor 

de implementatie van de globale vrijwilligersinzet en -input dient door de coördinerende 

vrijwilligersinstantie dan ook contact te worden opgenomen en afspraken gemaakt met deze 

werkgroep. 
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2 Overzicht soorten 

Tabel 1 geeft een overzicht van de roofdiersoorten die op de Bijlagen (II, IV of V) staan van 

de Habitatrichtlijn en de overige soorten prioritair voor het Vlaams beleid. Van elke soort 

wordt de Rode Lijstcategorie gegeven. Deze overige soorten kunnen verder onderverdeeld 

worden in: 

 A = soorten van de Europese Rode Lijst (categorieën: CR, EN en VU); 

 B = soorten die in Europa (Atlantisch) onder druk staan; 

 C = bijkomende prioritaire soorten. 

 

Tabel 1. Overzicht van de inheemse soorten roofdieren opgenomen op de Bijlagen II, IV en 

V van de Habitatrichtlijn, dan wel in de lijst van soorten prioritair voor het Vlaams beleid 

(categorie C), met vermelding van hun Rode Lijstcategorie (Criel et al. 1994), de 

wenselijkheid tot het instellen van een meetnet en het overeenkomstige toepassingsareaal. 

Soort  HRL Rode Lijst Vl Criterium Meetnet Verspreiding 

Otter II, IV 0b HRL inhaalslag plaatselijk 

Lynx II, IV 0a HRL voorbarig Limburg 

Wilde kat IV 0a HRL voorbarig Limburg 

Boommarter  V 3 HRL nee Vlaanderen 

Bunzing V 5 HRL nee Vlaanderen 

Das  - 2  C ja Limburg 
 

Rode Lijstcategorieën (1994): 0a = Uitgestorven in Vlaanderen, 0b = Vermoedelijk 

verdwenen, 1 = Ernstig bedreigd, 2 = Bedreigd, 3 = Vermoedelijk bedreigd, 4 = Zeldzaam, 5 

= Niet bedreigd.  

 

De Rode Lijstcategorieën worden pro memorie vermeld, maar hebben hier slechts een 

beperkte betekenis. De voorliggende lijst (1994) is immers ca. twintig jaar oud en de 

toenmalige bevindingen zijn effectief door de feiten achterhaald. Bovendien stemmen de 

toen gebruikte criteria en indelingen niet eenduidig overeen met de hedendaagse 

benadering. Een actualisatie wordt gepland tijdens de 1ste helft van 2014 (INBO). 

De keuze voor het al dan niet instellen van een gestructureerd meetnet is overeenkomstig de 

criteria opgesteld door Westra et al. (2013). De Bijlage V-soorten Bunzing en Boommarter 

worden niet opgevolgd via een meetnet. Van de soorten opgenomen in Bijlage II en/of IV 

wordt de situatie van Lynx en Wilde kat actueel nog als te voorbarig ervaren om over te 

gaan tot een inhaalslag, laat staat het uitwerken van een meetnet. Voor de Otter 

daarentegen wordt een ‘inhaalslag’ voorgesteld: een doorgedreven verkenning als aanloop 

naar een eventueel toekomstig ruimer meetnet. Voor de Das, beschouwd als prioritaire soort 

in het kader van de implementatie van het Soortenbesluit, wordt wel in een gestructureerde 

opvolging via een meetnet voorzien. 

Voor de andere soorten wordt gefocust op het optimaliseren en intensifiëren van losse 

waarnemingen. Dergelijke waarnemingen zijn bovendien ook voor de Das en de Otter, naast 

de meetnetbenadering, van groot belang om een zicht te krijgen op hun globale 

populatietoestand. Het optimaliseren en kanaliseren van de mogelijke losse waarnemingen 

vergt een eenmalige procedurele aanpak binnen de waarnemingen.be-internetapplicatie. Het 

nodige hiervoor kan door het INBO worden geïmplementeerd.  
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3 Meetnet Das  

3.1 Populatie-ecologie en actuele verspreiding 

Dassen zijn groepsterritoriale dieren die gebruik maken van ‘burchten’ (holencomplex) om 

zich overdag te verschuilen en te rusten. Dergelijke burchten worden vaak levenslang en 

meestal generaties na elkaar gebruikt. Voor de verspreiding en het voorkomen van 

dassenpopulaties gelden permanent bezette burchten als criterium. Op basis van dit 

criterium is het verspreidingsareaal van de Das in Vlaanderen sinds ca. 1985 hoofdzakelijk 

beperkt tot zuidelijk Limburg, meer bepaald tot Haspengouw en Voeren. Tot in de jaren 

vijftig van vorige eeuw strekte het verspreidingsgebied van de Das zich nog over nagenoeg 

geheel Vlaanderen uit. 

Het Zuid-Limburgse dassenareaal wordt fysisch-geografisch gescheiden door o.a. de Maas. 

Beide deelpopulaties hebben hun eigen dynamiek, gekoppeld aan hun respectievelijke 

inbedding in het ruimere verspreidingsareaal. Het Voerense deelareaal, met een oppervlakte 

van 50,6 km², vormt een naadloze schakel in het continuüm van de zuidelijkere Waalse regio 

en het Nederlandse Zuid-Limburg, waarbinnen de soort gebiedsdekkend voorkomt (rechter 

Maasoever). Het Haspengouwse deelareaal (uitlopend tot de Maasvallei) vormt daarentegen 

een frontzone: de noordwestelijke areaalgrens van waaruit verdere noord- en westwaartse 

perifere uitbreiding (rekolonisatie) sinds ruim een decennium ook effectief gaande is. De 

belangrijkste betrokken gemeenten zijn Heers, Borgloon, Tongeren en Riemst, met uitlopers 

tot Kortessem, Hoeselt, Bilzen en Lanaken. De totale oppervlakte van dit deelareaal bedraagt 

ca. 300 km². 

Los van de perifere uitbreiding van de Haspengouwse deelpopulatie, blijken individuele 

dieren zich reeds jarenlang over geheel Vlaanderen te verspreiden. Onderzoek aan 

ingezamelde verkeersslachtoffers (Marternetwerk) laat vermoeden dat het daarbij ook om 

(minstens tijdelijke) lokale vestigingen gaat. In Waals-Brabant, op een steenworp van de 

gewestgrens, werd na jarenlange afwezigheid recentelijk ook definitieve hervestiging en 

voortplanting vastgesteld (Van Den Berge & Gouwy 2012b). Verdere rekolonisatie aldaar, 

ook van Vlaams-Brabant, ligt actueel in de verwachting. 

Populatiedichtheid bij Dassen wordt gerefereerd aan het aantal bezette hoofdburchten, 

overeenkomend met het aantal territoria. Beide Limburgse deelpopulaties tellen actueel een 

60-tal hoofdburchten, alias territoria. Op basis van deze aantallen kan vervolgens 

desgewenst ook een schatting gemaakt worden van het aantal dieren. De grootte van een 

dassengroep (of ‘clan’) kan variëren van 2 (1) tot meer dan 10, maar ligt in het Europese 

vasteland doorgaans in de orde van 3 tot 6. Op basis van lokale waarnemingen, plaatselijk 

ook verfijnd en bevestigd door genetisch onderzoek (Scheppers 2009), kan voor Vlaanderen 

gerekend worden aan gemiddeld 4 of 5 dieren per territorium. Aantal territoria en aantal 

dieren zijn dan de facto twee maten om hetzelfde uit te drukken. 

Dassen selecteren voor het graven van hun burchten op specifieke terreinomstandigheden. 

Het overgrote deel van (hoofd)burchten bevindt zich doorgaans in droge, beboste hellingen 

en dito taluds (kleine landschapselementen). In zuidelijk Limburg blijkt dit nagenoeg altijd 

het geval te zijn (Scheppers et al. 2004). Een kleiner aandeel kan gevonden worden in vlak 

droog bos, en een eerder zeldzame keer bevindt een burcht zich niet binnen een minimale 

houtige begroeiing. In dit laatste geval betreft het doorgaans een locatie waar een recent-

historische ontbossing of kapping plaatsvond. 
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3.2 Populatietrend – gestructureerd meetnet 

3.2.1. Meetvraag 

Daalt, over heel Vlaanderen, het gemiddeld aantal dieren per steekproefelement over een 

periode van 24 jaar met minstens 25% (50%) of stijgt het met minstens 33% (100%) 

(Westra et al. 2013)? Als proxy voor het aantal dieren beschouwen we het aantal bezette 

burchten. 

[Noot: Het gaat om relatieve wijzigingen met respectievelijk een factor 1.33 en 2. 

Omgerekend naar procentuele veranderingen geeft dat asymmetrische waarden.] 

3.2.2. Doelpopulatie en steekproef 

Doelpopulatie (en steekproefkader): de verzameling van alle dassenburchten vanaf 2000 in 

Vlaanderen. 

Bij het bepalen van het steekproefkader kunnen we in principe de volgende drie niveaus 

onderscheiden: 

 (1) het kernareaal in Voeren en Haspengouw waar de Das in ruim populatieverband 

gevestigd is, d.i. met verschillende min of meer aaneensluitende territoria. Onder het 

kernareaal worden ook steeds de bestaande burchten in Noord-Limburg meegenomen; 

 (2) de perifere potentiële uitbreidingszone hierrond; 

 (3) de individuele potentiële satelliet-locaties, ruimtelijk afgescheiden van het 

kernareaal. 

3.2.3. Werkwijze 

Zoals hoger gesteld geeft het inventariseren en opvolgen van bezette burchten bij Dassen 

een beeld van zowel de verspreiding als van de populatietrend. Het al dan niet (langdurig) 

bezet zijn van een burcht wordt beoordeeld aan de hand van (de combinatie van) een aantal 

criteria, zoals graafsporen en pootafdrukken, strooiselaansleep, losse haren en mestputjes. 

Bij onduidelijke situaties is meervoudig bezoek noodzakelijk, met minimum enkele dagen 

tussentijd. Rechtstreekse gerichte observatie van (jonge) dieren aan burchten of inzet van 

cameravallen zal in de regel slechts beperkte resultaten opleveren en wordt daarom niet 

gedaan. Het onderscheid tussen hoofdburchten en mogelijke bijburchten – en dus het aantal 

territoria – valt niet altijd eenduidig te maken op basis van de burchtkenmerken zelf (aantal 

holen,...), maar dient mede te steunen op de kennis van de plaatselijke ruimtelijke context 

(naburige burchten). Vooral in situaties waar een (mogelijke) areaaluitbreiding aan de orde 

is dient soms de nodige tijd in acht genomen te worden om hierin klaarheid te verwerven. 

Voor elk van deze niveaus (kernareaal, periferie en satelliet) geldt het lokaliseren en 

beoordelen van de bezettingsgraad van (mogelijke) dassenburchten als onderzoeksmethode. 

De werkwijze echter verschilt per niveau en wordt hieronder toegelicht. 

(1a) In het kernareaal Voeren (75 locaties) waar reeds langjarig vestiging is en de bezette 

burchtsites (nagenoeg) allemaal bekend zijn, wordt jaarlijks de bezetting van de 

hoofdburchten gecontroleerd. Indien er aanwijzingen zijn dat er nieuwe hoofdburchten 

bijkomen, worden die mee jaarlijks opgevolgd. 

(1b) In het kernareaal Haspengouw (360 locaties) met inbegrip van de burchten in Noord-

Limburg) worden alle hoofd- én bijburchten in een driejaarlijkse cyclus integraal 

gecontroleerd, waarbij tevens alle plausibele locaties regelmatig worden geïnspecteerd op 

mogelijk nieuwe (bij)burchten. Op die manier worden alle burchten twee maal op een 

periode van 6 jaar onderzocht. 
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(2) In de perifere uitbreidingszone van i.c. de Haspengouwse deelpopulatie, wordt door 

gerichte zoekacties op het terrein nagegaan of er wijzigingen optreden, meer bepaald door 

het vinden van nieuw bezette burchten. Dergelijke uitbreidingszones dienen dan niet enkel te 

worden opgevolgd in functie van de mogelijke globale oppervlakte-uitbreiding van de 

perifere zone, maar tevens in functie van een mogelijk toenemende dichtheid aan territoria 

(opvulling van tussenliggende zones tussen reeds gekende burchten), in afwachting van 

eventueel plaatselijke verzadiging. De zoektocht in deze perifere uitbreidingszone kan het 

best gebeuren op basis van een geschiktheidskaart (aanwezigheid bos, taluds, helling,…). 

Jaarlijks wordt een deel van de uitbreidingszone onderzocht, zodat de perifere 

uitbreidingszone in Haspengouw om de 6 jaar volledig wordt onderzocht. 

(3) Potentiële individuele satellietlocaties kunnen over nagenoeg geheel Vlaanderen te 

vinden zijn. Het opsporen en opvolgen van mogelijk bezette burchten in satellietlocaties is in 

de praktijk slechts zinvol op basis van concrete voorafgaandelijke aanwijzingen. Dit 

onderdeel valt dan ook buiten het kader van dit meetnet. Deze aanwijzingen zullen in de 

regel toevallige losse waarnemingen zijn. Losse waarnemingen kunnen zowel 

spoorwaarnemingen (latrine, prent, haren,…) betreffen, als zichtwaarnemingen (levende 

dieren), cameravalopnames, en vondsten van dode dieren. Rond de plaats van een losse 

waarneming kan vervolgens in een straal van (minimum) ca. 2 km – hetzij een oppervlakte 

van ca. 12.5 km² – geschikt leefgebied worden onderzocht op een bezette burcht. 

Hoewel jaarrond mogelijk, zijn er over het jaar heen meer en minder geschikte periodes om 

burchtcontroles uit te voeren. Tijdens de herfst en de vroege winter wordt het vinden en 

controleren van burchten bemoeilijkt door nieuwe of recente bladval. Laat in de lente en 

tijdens de zomer kan een uitbundige vegetatie-ontwikkeling (vooral recente) burchtsites aan 

het zicht onttrekken. De betere controleperiode op het gebied van vindbaarheid (nieuwe 

burchten) wordt aldus gereduceerd tot de late winter en vroege lente. Controle op 

burchtactiviteit en (vermoedelijke) voortplanting – op basis van speelplekken op en nabij de 

burcht – kan best gebeuren in de late lente en vroege zomer, bij voorkeur enkele dagen na 

regenweer. Een bijzonder aandachtspunt hierbij is de mogelijke verwisseling met bezetting 

van de burcht door Vossen, als tijdelijke voortplantingssite. 

Inzake concreet-praktische aanpak zijn verder volgende aspecten aan de orde: 

 aanmaak van een bondige en praktische handleiding voor het terreinwerk: herkenning 

van dassensporen (prenten, burchten, haren, latrines,…); 

 aanmaak van veldformulieren: protocol voor burchtcontrole en voor terreincontroles 

(met bijzondere aandacht voor het belang van ‘nul-waarnemingen’: gecontroleerde 

locaties zonder positief resultaat). Positieve resultaten m.b.t. nieuwe burchtsites in de 

zone van de satellietlocaties worden gedocumenteerd met foto’s, gevonden haren 

worden ingezameld (aandacht voor hygiëne in relatie tot mogelijke vos-aanwezigheid) 

in gerefereerde zipper bags; 

 voorbereiden van terreinbezoek, zowel m.b.t. kaartmateriaal als contacten met lokale 

eigenaars of rechthebbenden (jachtgebieden); 

 

3.3 Verspreiding 

Het is essentieel dat nieuwe losse waarnemingen in de zone van de satellietlocaties 

maximaal worden gedocumenteerd en zo snel mogelijk worden doorgegeven, zodat een 

continue interactie vanwege het INBO en/of het ANB mogelijk wordt (nader lokaal 

onderzoek, eventuele integratie en interpretatie op basis van mogelijk andere lokale 

waarnemingen, ad hoc instellen of aanpassen van beheermaatregelen, verscherpte bewaking 

en controle,…). Goede foto’s (i.c. vooral van prenten, eventueel latrine) en ingezamelde 

haren gelden als degelijk bewijsmateriaal, alsook eventuele cameravalresultaten. Vondsten 

van dode dieren worden via het Marternetwerk aan het INBO overgemaakt, op basis waarvan 
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bijkomende informatie ter beschikking komt inzake eventuele lokale vestiging. Overigens valt 

lokale vestiging ook bij het ontbreken van positieve aanwijzingen niet uit te sluiten, en blijft 

het nazoeken op het terrein zinvol. 

Het aantal relevante losse waarnemingen dat in de komende jaren bekend zal raken is 

moeilijk voorspelbaar. In recente jaren werden 2 tot 5 doodvondsten gerapporteerd in de 

regio van de satellietlocaties, en maximaal ook een dergelijk aantal andere losse 

waarnemingen die een eerste betrouwbaarheidsbeoordeling konden weerstaan. 

In geval van positief resultaat (vondst bezette burcht, sporen,..) kan binnen een korte 

termijn (enkele dagen, paar weken) een herhaalde controle ter bevestiging wenselijk zijn. 

Eens bevestigd kan de opvolging (periodieke controle) van dergelijke satellietlocaties tot 

nadere evolutie door het INBO via ad hoc-afspraken worden geregeld (bv. met ANB-

wachter), zonder dat hierbij op een verdere structurele vrijwilligersinzet moet kunnen 

worden gerekend. 

 

3.4 Kwaliteit van het leefgebied 

Niet van toepassing voor soorten die prioritair zijn voor het Vlaams beleid. 

 

3.5 Werklast en materiaal 

Het zoeken naar burchten van de Das vergt enige ervaring en kennis. Het tellen van de 

burchten in de kernzone van Voeren en Haspengouw (met inbegrip van Noord-Limburg) kan 

vrij vlot gaan door ervaren tellers die de lokale situatie kennen. Bij onderstaande 

tijdsberekening gaan we er van uit dat de vrijwilligers een goede lokale gebiedskennis 

bezitten. De telling in de periferie gebeurt het best door meerdere personen. De hier 

voorgestelde tijdsinvestering bedraagt die per persoon. Hieronder geven we enkel de tijd die 

nodig is om een gebied te inventariseren. Hierbij moet de tijd opgeteld worden om er heen 

en terug te gaan. Bij de berekening van het totaal aantal werkdagen per jaar gaan we er van 

uit dat elke vrijwilliger maar 1 locatie per dag wil bezoeken. In de praktijk is dit echter zeker 

niet het geval en dit getal moet dus als een maximum beschouwd worden. Een vrijwilliger 

die een ganse dag wil burchten zoeken, kan hierbij in de regel 5 locaties per dag bezoeken. 

Voor de controle van gekende burchtsites wordt, eens ter plaatse in de betreffende regio, 

gerekend aan ca. 1 uur per burcht voor Voeren en ca. 1.5 u per burcht voor Haspengouw 

(met inbegrip van Noord-Limburg). Een overzicht van de jaarlijkse tijdsinvestering wordt 

gegeven in Tabel 2. 

 

Tabel 2. Overzicht jaarlijkse tijdsinvestering Das in de kernzone Voeren en Haspengouw. 

Hierbij worden alle locaties (= burchten) in de kern Voeren jaarlijks onderzocht, en in de 

kern Haspengouw (met inbegrip van Noord-Limburg) in een driejarige cyclus. 

Das   #loc #u/loc  #loc/dag #bez./loc 
TOT 

u/jaar 
TOT 

veldwerkdagen/jaar 

Kern Voeren 75 1 5 1 75 75 

Kern Haspengouw 120 1,5 5 1 180 120 
 

De perifere zone in Haspengouw heeft actueel een lengte (west + noord) van ca. 40 km, wat 

met een bandbreedte van 10 km resulteert in een zoekzone van ca. 420 km². Als benodigde 

zoektijd wordt gerekend aan een gemiddelde van ca. 3 km² zoekzone (perimeter) of 5 uur 
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per persoon per dag. Hierbij wordt de volledige perifere zone om de zes jaar onderzocht op 

mogelijke nieuwe burchten of 75km² per jaar. Een overzicht van de jaarlijkse tijdsinvestering 

wordt gegeven in Tabel 3. 

 

Tabel 3. Overzicht jaarlijkse tijdsinvestering meetnet Das in de periferie (ca. 420 km²) 

waarbij in een zesjaarlijkse cyclus elk jaar de locaties van een deelsector (ca. 75 km²) 

worden afgezocht. 

 

Das Tot opp (km²) # km²/dag   #u/loc  TOT u/jaar Tot veldwerkdagen / jaar 

periferie  75 3 5 150 25 
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4 Inhaalslag Otter 

4.1 Populatie-ecologie en actuele verspreiding 

Het monitoren van otterpopulaties gebeurt in principe op landschapsschaal, waarbij via een 

steekproefmethode aanwezigheid of afwezigheid wordt geregistreerd. Door de IUCN Otter 

Specialist Group werd daartoe de ISOS-methode op punt gezet (Information System for 

Otter Survey) . Daarbij wordt, op niveau van stroomgebieden, gebruik gemaakt van het 

10x10 km UTM-raster, en wordt binnen elke rastercel éénmaal om de 5 à 6 jaar doelgericht 

via vier steekproeflocaties gezocht naar de soort (Reuther et al. 2000). Als bewijs voor de 

aanwezigheid van de Otter gelden enkel uitwerpselen (spraints) en pootafdrukken (in 

modder of sneeuw). 

Hoewel deze gestandaardiseerde methode toelaat grotere regio’s (internationaal) onderling 

te vergelijken en trends op te sporen, wordt zij weinig geschikt bevonden om gebieden te 

monitoren met zeer geringe populatiedichtheden of waar enkel nog zwervende dieren 

voorkomen. Het is in dergelijke situaties niet zinvol deze methode te gaan toepassen. De 

aandacht kan dan beter beperkt worden tot regio’s waar otteraanwezigheid mogelijk wordt 

geacht, en dit op basis van zowel actuele gebiedsgeschiktheid en geografische situering, als 

vermoeden van (ook zelfs tijdelijke) aanwezigheid door toevallige, betrouwbare 

waarnemingen. Dergelijke regio’s kunnen dan als referentiegebieden beschouwd worden 

(Teubner et al. 2003), en hebben een oppervlakte van minimum 200 km². 

In Vlaanderen werd het voorkomen van de Otter in 2012 met zekerheid in twee regio’s 

(enerzijds Mechelen–Ranst en anderzijds Bocholt) vastgesteld, via cameraval-opnames en 

een ingezameld verkeersslachtoffer. Voor beide locaties ging het niet om de aanwezigheid 

van een zwervend dier, maar om minstens tijdelijke vestiging (Swinnen et al. 2012, Gouwy 

et al. 2012a, b & c, Gouwy et al. 2013a). Ook in de jaren daaraan voorafgaand raakten een 

aantal toevallige waarnemingen bekend voor Noord-Oost-Limburg, op basis waarvan de 

soort in het kader van de Habitatrichtlijn werd gerapporteerd voor Vlaanderen. 

De voorliggende data bevestigen dat herkolonisatie in Vlaanderen (voor zover de soort met 

zekerheid helemaal was verdwenen) zeker niet ondenkbaar is in een relatief nabije 

toekomst, en dit zowel als gevolg van het lopende herintroductieproject in Nederland als 

spontane uitzwerming vanuit o.m. Duitsland, Wallonië of Frankrijk. Tegelijk is het, actueel, 

voorbarig om een gestructureerd meetnet op niveau van gans Vlaanderen uit te bouwen. Er 

wordt daarom geopteerd over te gaan tot een verkennende fase – een ‘inhaalslag’ – in een 

beperkt aantal gebieden, in combinatie met extra aandacht voor losse waarnemingen voor 

geheel Vlaanderen. 

 

4.2 Inhaalslag Otter 

In het kader van deze verkennende fase wordt voorgesteld een inventarisatiemethode op te 

starten en uit te testen analoog aan deze die recentelijk werd toegepast in het Waals-

Luxemburgse Life Loutre-project (Collectif 2007). Daarbij werd enerzijds een geïntensifieerde 

versie van de ISOS-methode toegepast, en anderzijds een vereenvoudigde versie daarvan. 

In beide gevallen wordt lokaal ingezoomd via een fijner raster van respectievelijk 5 x 5 of 2.5 

x 2.5 km, en de frequentie van terreinbezoeken wordt verhoogd tot respectievelijk jaarlijks 

dan wel bij sneeuw. Tegelijk kunnen in de betrokken regio’s (referentiegebieden) de kansen 

om daadwerkelijke bewijzen van otteraanwezigheid te vinden, worden verhoogd door 

specifieke terreinsituaties te selecteren die optimaal zijn voor het vinden van ottersporen 

(o.a. nabij bruggen). 

Bij de geïntensifieerde ISOS-methode wordt per rasterhok van 5 x 5 km een referentiepunt – 

bij voorkeur een brug – gekozen, dat gemakkelijk terug te vinden is en tegelijk gunstig 

gelegen is in functie van de te controleren oevertrajecten van de bijhorende waterpartijen. 
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Deze trajecten, 300 m stroomopwaarts en 300 m stroomafwaarts (hetzij een totale lengte 

van 600 m aan één oeverzijde), worden jaarlijks hetzij in november hetzij in februari-maart 

nagezocht op ottersporen, i.c. vooral spraints. Bij de vereenvoudigde methode wordt 

maximaal gebruik gemaakt van periodes van sneeuw, en wordt per rastercel van 2.5 x 2.5 

km telkens een landschappelijk optimaal referentiepunt (veelal een brug) gekozen, waarrond 

één persoon dan over enkele tientallen meter afstand de meest geschikte plekken 

inspecteert op pootafdrukken (of eventueel ook spraints). Beschouwd per hok van 5 x 5 km 

komt dit neer op 4 referentiepunten. 

Tijdens deze inhaalslag dienen een (of enkele) referentiegebied(en) te worden gekozen. 

Denkbare regio’s zijn bv. Noordoost-Limburg, het rivierengebied rond Mechelen, het 

krekengebied van Oost-Vlaanderen, of de Westhoek en Blankaart-regio. Wanneer het 

veldwerk over de gehele lijn geen succes (zekere sporen van Otter) oplevert gedurende een 

(of twee) jaar, kunnen de inspanningen in die regio worden gestaakt, en in onderlinge 

samenspraak eventueel naar een andere regio worden verplaatst. 

 

4.3 Verspreiding 

Potentiële vondsten van dode Otters gelden als bijzonder belangrijk, waarbij op basis van 

leeftijd, conditie en voortplantingstoestand van een individueel dier essentiële informatie kan 

bekomen worden over de populatietoestand in termen van mogelijke vestiging en 

voortplanting. Voor het inzamelen van dergelijke specimen is het INBO-Marternetwerk een 

geschikt en operationeel instrument, waarna op het INBO de autopsie kan gebeuren. 

Ad hoc-inzet van cameravallen, of ‘bijvangsten’ bij zoekinspanningen voor Bever, kan 

bevestigende of bijkomende informatie opleveren, waaronder mogelijk ook vaststelling van 

voortplanting wanneer meerdere dieren samen in beeld komen. De toepassing ervan kan 

zich daarbij vooral richten op wissels in waterrijke habitats ; het gebruik van lokstoffen is 

voor Otter nauwelijks of niet werkzaam. Mogelijk beeld- of fotomateriaal wordt asap aan het 

INBO ter beschikking gesteld en omstandig gedocumenteerd (precieze plaats en datum, 

camera-plaatser,…). 

Verder kunnen toevallige zichtwaarnemingen van levende dieren of vondsten van sporen 

(prenten, spraints) belangrijke aanwijzingen zijn. Elke mogelijk betrouwbare waarneming 

dient omstandig te worden gedocumenteerd, waarbij ook de contactgegevens van de 

betrokken personen – met nadrukkelijk onderscheid tussen de eigenlijke waarnemer(s) en 

mogelijke tussenpersonen – en het eventueel controlemateriaal zo spoedig mogelijk ter 

beschikking gesteld worden. Als controlemateriaal gelden in de eerste plaats foto’s (of 

filmbeelden), zowel van zichtwaarnemingen als van sporen. Het inzamelen van spraints 

wordt nadrukkelijk niet gevraagd aan vrijwilligers in het algemeen, wegens de mogelijke 

verwarring met uitwerpselen van vos en het daaraan verbonden risico van vossenlintworm. 

In geval van een dergelijke vondst, nog controleerbaar in situ, wordt door de externe 

coördinator contact opgenomen met het INBO. 

 

4.4 Werklast inhaalslag Otter 

Voor de inhaalslag van de Otter wordt rekening gehouden met een jaarlijkse werklast van ca. 

twee uur per hok van 5 x 5 km waarin een traject van 2 x 300 m door twee personen wordt 

afgespeurd naar otterspraints. De vereenvoudigde methode bij sneeuw laat toe ca. 10 – 12 

controlepunten per dag af te werken, hetzij 2.5 tot 3 hokken van 5 x 5 km per veldwerkdag. 

Wanneer we ervan uitgaan dat de oppervlakte van een geselecteerd referentiegebied in de 

grootte-orde van (minimaal) 200 km² ligt, komt dit overeen met 8l hokken van 5 x 5 km, 

hetzij ca. 16 veldwerkdagen, in geval er geen sneeuwperiodes zijn. In geval van sneeuw kan 
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een (minimale) regio in principe met inzet van 4 tot 6 persoonsdagen worden gecontroleerd. 

Een overzicht van de werklast voor de inhaalslag Otter wordt gegeven in tabel 4. 

 

Tabel 4. Overzicht jaarlijkse tijdsinvestering inhaalslag Otter (simultane inzet van 2 

personen). 

 

Soort # hok (5x5km) #u/hok # vrijw #bez./loc 
TOT 

u/jaar 
TOT veldwerkdagen/jaar 

Otter 8 2 2 1 32 16 
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5 Niet gestructureerde gegevensinzameling andere soorten 

5.1 Welke soorten 

Lynx 

Op basis van een aantal betrouwbare waarnemingen geldt dat de Lynx tijdens het voorbije 

decennium minstens tijdelijk ook op Vlaams grondgebied aanwezig is geweest, meer bepaald 

in het zuidoosten van Limburg (vooral te Voeren). Voor de aanpalende Waalse en Duitse 

regio is bovendien het gevestigd voorkomen, met voortplanting, gedurende minstens een 

aantal jaren vastgesteld (Libois 2006). In 2006 maakte ook Voeren met zekerheid deel uit 

van een bezet territorium, met minstens een aanzet tot voortplanting (meervoudig gehoorde 

paringsroep van twee dieren). Dit territorium was logischerwijs voor het overgrote deel in de 

Ardennen en/of Eifel gelegen (Van Den Berge 2007). De laatste jaren ontbreekt het aan 

betrouwbare waarnemingen, ook ondanks meervoudige inzet van cameravallen (o.a. INBO, 

TV-productiehuis ‘De Mensen’, Stichting Ark), zodat een actueel voorkomen in Vlaanderen tot 

op heden nog niet kon worden bevestigd. 

Wilde kat  

De Wilde kat werd in Vlaanderen voor het eerst in 2012 en 2013 geregistreerd via 

cameraval-opnames, in twee Limburgse regio’s: een toevallige opname te Bocholt, en via 

een gerichte inventarisatie-actie (Stichting Ark i.s.m. INBO) te Voeren. Eerder reeds werd de 

soort in het uiterste zuiden van Zuid-Limburg (Ned.), nagenoeg op de grens met Voeren, via 

een gerichte cameravalsessie gedetecteerd (Mulder 2007). Het voorkomen van de Wilde kat 

in Vlaanderen is naar alle waarschijnlijkheid van recente datum, maar een mogelijke 

populatie-ontwikkeling onduidelijk. 

Boommarter 

Het beeld van de verspreiding van de Boommarter is de voorbije jaren grondig gewijzigd. 

Waar tot voor anderhalf decennium de vraag nog gold of de soort wel als gevestigd kon 

beschouwd worden in Vlaanderen, is inmiddels duidelijk geworden dat er in alle provincies 

(minstens kleine) lokale vestigingen met voortplanting zijn (Van Den Berge et al 2000 ; Van 

Den Berge & Gouwy 2011). Het gaat hierbij wellicht zowel om een – positieve – evolutie 

binnen de soort, als om een sterk toegenomen kennis door gericht onderzoek (INBO). 

Bunzing 

Vanouds komt de Bunzing nagenoeg gebiedsdekkend voor in geheel Vlaanderen, en gold de 

soort tot voor kort als algemeen. Over het voorbije anderhalf decennium vond echter een 

sterke populatieterugloop (> 25%) plaats (Van Den Berge & Gouwy 2012c ; Louette et al. 

2013), evenwel zonder dat daarbij grote hiaten in het areaal zichtbaar worden. 

 

5.2 Optimalisatie losse waarnemingen 

Voor een voortschrijdend inzicht in het areaal en de populatie-ontwikkeling van de diverse 

soorten wordt gerekend op het combineren van diverse types aan losse waarnemingen: 

verkeersslachtoffers, screening van geschikte habitats met cameravallen, en interpretatie en 

centralisatie van potentiële zichtwaarnemingen (levende dieren) en van mogelijke 

spoorwaarnemingen (prenten,…). 

Voor de optimalisatie van losse waarnemingen zijn enkele meervoudig-geldende aspecten 

aan de orde, vergelijkbaar met deze besproken bij Das en Otter: 



 

236 INBO.R.2014.2319355 www.inbo.be 

 dode specimens worden maximaal ingezameld in functie van een autopsie op het 

INBO, in het geval het gaat om een (vermoeden van) Lynx, Wilde kat en Boommarter; 

daartoe kan gebruik gemaakt worden van het Marternetwerk; 

 andere losse waarnemingen van diezelfde (vermoede) soorten worden maximaal 

gedocumenteerd met zowel relevante gekoppelde informatie (exacte plaats, datum, 

coördinaten waarnemer, omstandigheden,…) als mogelijk bewijsmateriaal (foto’s, 

camerabeelden, haren,…); 

 alle informatie van deze (vermoede) soorten wordt zo spoedig mogelijk – desgevallend 

in een nog onvolledig stadium – overgemaakt aan het INBO, in functie van eventuele 

integratie en interpretatie op basis van mogelijk andere lokale waarnemingen (cf. 1.4) 

en mogelijke interactie (nader lokaal onderzoek, ad hoc instellen of aanpassen van 

beheermaatregelen, verscherpte bewaking en controle,…); 

 gerichte maar vruchteloze inspanningen tot detectie van een specifieke soort op een 

specifieke locatie gelden evenzeer als belangrijke informatie; dergelijke ‘nul-

waarnemingen’ dienen derhalve ook te worden geregistreerd en periodiek (bv. 

halfjaarlijks) te worden overgemaakt. De betekenis van deze informatie is overigens 

niet absoluut: afwezigheid van bewijs geldt voor geen van deze soorten als bewijs van 

afwezigheid. 

Dat laatste geldt ook voor de interpretatie van de resultaten van cameravallen. De inzet van 

dergelijke camera’s kent actueel een sterk toenemende en enthousiaste toepassing door vele 

vrijwilligers. Deze vrijwilligers beschikken vaak over eigen apparatuur, en stellen deze 

doorgaans spontaan in of nabij bosbiotopen op (om reden ook van diefstalbeperking). De 

facto gaat het daarbij vooral om privéterreinen (private reservaten,…), waarbij een bias 

ontstaat inzake onderzochte regio’s en gebieden. Via dergelijke ad hoc-initiatieven komt hoe 

dan ook een veelheid aan registraties van o.a. roofdieren tot stand. Bij positief resultaat kan, 

tijdens de zomermaanden, lokaal ingezoomd worden met het oog op vaststelling van 

mogelijke voortplanting (meerdere dieren tegelijk in beeld). Het gebruik van lokstoffen 

(valeriaanolie,…) is hier zeker nuttig. Om een zekere indicatie (geen bewijs) te hebben van 

afwezigheid dienen camera’s minimum gedurende ca. een maand ergens operationeel 

opgesteld te zijn, d.i. met voldoende batterijspanning en vernieuwing van de lokstof in 

functie van weersomstandigheden. In dergelijke omstandigheden kan één camera per 

vierkante kilometer geschikt habitat als richtinggevend worden beschouwd. Het beschikbaar 

stellen van camera’s vanuit de overheid behoort in het kader van specifiek onderzoek door 

de overheid tot de mogelijkheden. Desgevallend vereist dit een engagement vanwege de 

vrijwilliger tot het volgen van een aantal richtlijnen zoals hoger geschetst, met het oog op 

het verbeteren van de losse waarnemingen in de richting van een semi-gestructureerd 

meetnet. Dit dient dan in nauwe samenspraak met het INBO te gebeuren. 

Bij het inzetten van cameravallen dient men zich verder uiteraard ook te schikken naar de 

geldende regelgeving met betrekking tot de beoogde terreinen, o.m. inzake de 

toegankelijkheid in het algemeen en het verlaten van wegen en paden in het bijzonder. 

Terreinen in eigendom van bovenlokale openbare eigenaars (Vlaams Gewest, provincies,…) 

mogen niet via spontaan initiatief van vrijwilligers onderzocht worden, maar vergen 

voorafgaandelijk een aantal administratieve stappen (o.a. vergunning,…). Verder zijn er een 

aantal soort-specifieke aspecten aan de orde, die hiernavolgend worden besproken. 
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Wilde kat 

 spoorwaarnemingen (waaronder prenten) zijn niet relevant, wegens de heel sterke 

overlap met de sporen van Huiskat; 

 om een overmaat aan nodeloze inzamelingen van dode specimens te voorkomen, dient 

aan de vrijwilligers een degelijk geïllustreerde beschrijving ter beschikking worden 

gesteld (bv. via de website); 

 er moet, binnen het areaal van de Wilde kat, rekening worden gehouden met een 

gerede kans op het aantreffen van hybriden tussen Wilde kat en Huiskat: 

twijfelgevallen krijgen beter de nodige aandacht; 

 bij het inzetten van cameravallen is er een hoge mate van synergie met het opsporen 

van Boommarters: beide soorten leven in vergelijkbare habitats, en reageren 

bovendien analoog op dezelfde lokstoffen (o.a. valeriaan-olie). Het inzetten van 

cameravallen kan hier derhalve voor beide soorten tegelijk resultaat opleveren, 

inclusief vaststelling van eventuele voortplanting (meerdere individuen in beeld) en 

van nul-waarnemingen. 

Boommarter 

 spoorwaarnemingen (prenten, krabsporen, afzonderlijke uitwerpselen,..) zijn niet 

bruikbaar wegens overlap met o.a. Steenmarter – behoudens mogelijke vondsten van 

nestbomen met latrines; 

 wegens de gerede kans tot verwarring met de Steenmarter worden 

verkeersslachtoffers bij voorkeur voor beide martersoorten ingezameld (zeker 

noodzakelijk in geval van twijfel). Naast mogelijke reële mis-determinaties door de 

waarnemer, leert ervaring bovendien dat verwisselingen, in beide richtingen, soms ook 

nietsvermoedend worden gemaakt. Een regio-afbakening is hierbij niet aan de orde, 

gezien het boommarterareaal actueel nog onvoldoende gekend en bovendien 

(vermoedelijk) in uitbreiding is. Boommarters blijken daarbij minder gebonden te zijn 

aan grote bosmassieven dan tot voor kort algemeen werd aangenomen (zie bv. 

Mergey et al. 2011), zodat nagenoeg geheel Vlaanderen in aanmerking komt als 

virtueel areaal; 

 wegens het inherent moeilijke onderscheid met de Steenmarter vergen 

cameravalresultaten en andere waarnemingen een kritische beoordeling door het 

INBO. 

Bunzing 

 een globaal inzicht in de verspreiding en populatie-ontwikkeling van de Bunzing kan 

gerealiseerd worden via de centralisatie van losse waarnemingen via 

waarnemingen.be, in de praktijk vooral van verkeersslachtoffers. De kans op 

mogelijke mis-determinatie van verkeersslachtoffers is relatief klein, maar de waarde 

van de waarnemingen neemt hoe dan ook sterk toe wanneer deze gedocumenteerd 

worden met een foto; 

 absolute zekerheid inzake determinatie van dode specimens – in het bijzonder m.b.t. 

het onderscheid met Fret en hybridevormen, en met Amerikaanse nerts – kan in 

principe gegarandeerd worden door inzameling via het Marternetwerk. Gezien de 

huidige status van de Bunzing als (nog steeds) relatief algemene soort, is deze extra-

inspanning actueel niet nodig binnen het kader van de Natura-2000-rapportering. 

Inzameling en autopsie laat wel toe een inschatting te maken van de hybridisatie met 

verwilderde Fretten (zie bv. Van Den Berge & De Pauw 2003 ; Costa et al. 2013) en 

biedt de mogelijkheid tot detectie van Amerikaanse nertsen in het kader van de early 

warning m.b.t. invasieve exoten (synergie met andere Europese focus inzake 

biodiversiteitsbehoud); 
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 zichtwaarnemingen (levende dieren) zijn schaars en vaak weinig betrouwbaar – tenzij 

gedocumenteerd met een foto; 

 betrouwbare spoorwaarnemingen beperken zich tot prenten, gedocumenteerd met een 

foto. 

 

5.3 Werklast 

De Boommarter en de Bunzing zijn opgenomen op de Bijlage V van de Habitatrichtlijn en 

worden niet via een meetnet opgevolgd. Van de Lynx en Wilde kat zijn er op dit moment 

geen bewijzen dat de soort een duurzame populatie in Vlaanderen heeft. Daarom worden ze 

niet opgevolgd en maken geen onderdeel uit van de monitoring. Hiervoor wordt dan ook 

geen tijd en materiaal voorzien 

.  
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6 Synthese en haalbaarheid 

6.1 Expertise van de (vrijwillige) medewerkers 

De veldmedewerkers dienen een zekere ervaring te hebben met het opsporen en herkennen 

van de verschillende soorten roofdieren en hun burchten. Dit vereist enige ervaring of 

voorafgaande opleiding en training. Best is om eerst een paar keer mee te gaan met een 

meer ervaren onderzoeker. 

Voor de inhaalslag van de Otter zal moeten geïnvesteerd worden in de opleiding en training 

van geïnteresseerde vrijwilligers, teneinde hen vertrouwd te maken met het speuren naar 

ottersporen. Ook opleiding en training van nieuwe vrijwilligers in het herkennen van 

bewoonde dassenburchten is wenselijk. 

 

6.2 Jaarlijkse tijdsinvestering 

Een samenvatting van de vereiste werklast voor het meetnet Das en de inhaalslag Otter 

wordt gegeven in tabel 5. Per 5 uur tijdsinvestering op het terrein wordt 1 uur extra 

gerekend om de gegevens in te geven (al dan niet op papier, smartphone, webapplicatie…) 

of het veldwerk voor te bereiden. 

Bij de berekening van het totaal aantal werkdagen per jaar gaan we er van uit dat elke 

vrijwilliger maar 1 locatie per dag wil bezoeken. Dit getal moet dus als een maximum 

beschouwd worden. 

 

Tabel 5. Overzicht jaarlijkse tijdsinvestering meetnet Das en inhaalslag Otter. Hierbij 

worden de voorgestelde locaties of kilometerhokken jaarlijks bezocht. 

 

Soort 
# burcht of 

km²/jaar 
veldwerk (u) 

verwerking 

(u) 
TOT veldwerkdagen 

Das Voeren 75 burchten 75 15 75 

Das Haspengouw 120 burchten 180 36 120 

Das periferie 75 km² 150 30 25 

Otter inhaalslag 200 km² 32 6 16 

 

 

6.3 Haalbaarheid 

Gezien de gevoeligheid door verstoring en de kwetsbaarheid van burchten van de Das, 

moeten hier op voorhand duidelijk afspraken rond gemaakt worden of de gegevens openbaar 

kunnen gemaakt worden en indien zo welke detailgraad vrijgegeven kan worden. 
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