
Zoogdieren. 

In het afgelopen jaar heeft de zoogdierenwerkgroep weer een aantal activiteiten uitgevoerd. 

We hebben de cameraval gebruikt om zoogdieren op te zoeken. Een cameraval registreert 

beweging en warmte en is daardoor heel geschikt om te worden ingezet bij het onderzoek 

naar zoogdieren. Je krijgt overdag foto’s in kleur en ’s nachts worden ze met infraroodlicht 

gemaakt, zodat de dieren er niet door verstoord worden. 

Hoewel de val afgelopen jaar wat kuren vertoonde en zelfs terug naar de importeur moest 

worden gestuurd, hebben we hem toch ook kunnen inzetten. En tot onze grote vreugde hebben 

we daarmee een nieuwe zoogdiersoort in het staatsbos met zekerheid kunnen waarnemen: de 

boommarter!  

 

 

 
boommarter 

We hadden al wel het vermoeden dat deze diersoort in het staatsbos aanwezig was, maar nog 

geen zekerheid. Michiel Poolman, die ook vaak meewerkt, heeft de cameraval in het staatsbos 

gezet en als aas een dode haas (verkeersslachtoffer) neergelegd. Na een aantal nachten stond 

er een boommarter op. Ook een vos en een aantal keren en loslopende hond, maar daarvan 

weten we al dat ze daar voorkomen! 

Je ziet de boommarter op de foto in een typische houding staan.  

 

 



 
Boommarter 

 

Uiteraard hebben we afgelopen jaar ook met de controle van de vleermuiskasten 

doorgewerkt. Er begint een aardig beeld te ontstaan van de dieren die we in de kasten 

hebben. Hoewel: het lijkt alsof de rosse vleermuis een steeds groter aandeel in het totaal 

aantal vleermuizen vormt. Wellicht dat de grootoor vleermuizen weer meer de 

vogelnestkasten opzoeken. 

Mooi om te zien is dat er ook rosse vleermuizen in de twee Schwegler kasten zitten die in het 

bos hangen. Alle andere kasten zijn houten kasten.  



 
Rosse vleermuizen in een Schwegler kast 

 

Voor het komende seizoen hebben we natuurlijk al weer een heleboel plannen. Zo willen wij 

het muizenonderzoek weer oppakken en natuurlijk een vervolg geven aan het cameraval 

onderzoek. Een vraag waar we ook graag antwoord op willen hebben is hoe ver de otter nu 

van ons af zit. Wanneer je zin hebt om mee te doen, ben je van harte welkom. 

Mede namens Harm Bloemhof, 

Theo Douma. 

 


