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Online-monitoring 

Monitoring van faunapassages kost veel tijd. De provincie 
Noord-Holland koos daarom voor wildspotter.nl, een 

online-platform waarop vrijwilligers de camerabeelden 
analyseren. De resultaten zijn heel positief.

● Otter. Tekening: Jos Zwarts.

De laatste jaren zijn er in Noord-
Holland veel natuurverbindingen 
aangelegd. Van kleine faunatun-
neltjes tot grote ecoducten, allemaal 
dragen ze bij aan het ontsnipperen 
van de natuur, het herstellen van 
migratieroutes van dieren en de ver-
keersveiligheid. Faunavoorzieningen 
zijn een middel en geen doel op 
zich. Het is daarom belangrijk om 
te onderzoeken of ze daadwerkelijk 
functioneren zoals ze bedoeld zijn. 
Door cameravallen te plaatsen in en 
bij faunapassages kan inzicht wor-
den verkregen in het gebruik ervan. 
Het analyseren van camerabeelden 
kost echter veel tijd en geld. De pro-
vincie Noord-Holland koos daarom 
voor het inzetten van wildspotter.nl, 
een innovatieve manier om vrijwil-
ligers bij monitoring van faunapas-
sages te betrekken.

Burgerparticipatie
Het monitoren van faunavoorzienin-
gen vraagt om ecologische kennis, 

tijd en voldoende budget. Steeds 
meer wordt daarbij de aansluiting 
met burgers gezocht. Vrijwilligers 
kunnen een grote bijdrage leveren 
aan het monitoren van faunapassa-
ges. Door de vele extra ogen in het 
veld worden successen en knelpun-
ten sneller in beeld gebracht. Vele 
handen maken licht werk, ook bij 
het analyseren van camerabeelden. 
En dat is precies waarvoor het plat-
form wildspotter.nl ontwikkeld is.
Op wildspotter.nl worden video-
beelden getoond van dieren die fau-
napassages gebruiken. Bezoekers 
van de website worden uitgenodigd 
om mee te helpen met het op naam 
brengen van de dieren die gebruik 
maken van de faunapassages. Elk 
beeld wordt door een grote groep 
mensen bekeken en geanalyseerd. 
Op wildspotter.nl kunnen gebrui-
kers hun bevindingen delen en met 
elkaar in discussie gaan om tot het 
juiste antwoord te komen. Dat is 
de kracht van crowd sourcing: de 

gezamenlijke kennis van een grote 
groep mensen leidt tot het juiste 
antwoord.

Draagvlak
Met wildspotter.nl zorgt de provin-
cie voor extra handen bij monito-
ring. Een tweede doel van het inzet-
ten van de website is het creëren 
van draagvlak voor de aanleg van 
natuurverbindingen. Negatieve aan-
dacht is snel gegenereerd wanneer 
een kostbare voorziening niet blijkt 
te werken. Het blijkt echter een 
stuk lastiger om positieve resulta-
ten die uit monitoring naar voren 
komen aan de man te brengen. 
Gewoon erover vertellen lijkt niet 
altijd voldoende. Dus hoe creëer je 
draagvlak?
Er bestaat een Chinees gezegde dat 
hier antwoord op geeft:

Vertel het me, ik zal het vergeten.
Laat het me zien, ik zal het onthouden.
Betrek me en ik zal het begrijpen.

met wildspotter.nl
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Wildspotter.nl biedt ook de ruimte 
aan critici en mensen die nog niet 
bekend zijn met faunapassages. Zij 
kunnen zelf ontdekken waarvoor ze 
dienen en of ze werken.

Resultaten
Sinds 2016 zijn zo’n veertig fau-
napassages in Noord-Holland met 
behulp van wildspotter gemonitord. 
De cameramonitoring beperkte zich 
tot de perioden waarin de grootste 
activiteit plaatsvindt: in het najaar 
(september-oktober), wanneer veel 
jonge dieren op zoek gaan naar 
nieuw leefgebied, en in het voorjaar 
(april-mei), wanneer veel diersoor-
ten tijdens hun voortplantingstijd 
heel mobiel zijn. De camera’s wer-
den eens in de twee weken uitgele-
zen waarna de videobeelden direct 
op de website werden geplaatst.
In die tijd hebben ruim 18.000 men-
sen wildspotter.nl bezocht en de 
beelden bekeken. Van deze groep 
hebben 2.400 mensen zich aange-
meld om daadwerkelijk te helpen 
bij de determinatie. Een belangrijk 
detail is dat wildspotter.nl een jong 
publiek weet te trekken: 30% van 
de bezoekers is jonger dan 24 jaar, 
55% is jonger dan 34 jaar. Tot nu 
toe zijn al meer dan tweeduizend 

camerabeelden geanalyseerd door 
vrijwilligers en blijkt ruim 98% van 
de determinaties correct.
Op een zogenaamd ‘dashboard’ op 
de website is te zien welke soor-
ten gebruik hebben gemaakt van 
de verschillende faunapassages. 
Hieruit blijkt onder andere dat 
bijzondere soorten als ringslang 
(Natrix helvetica), wezel (Mustela 
nivalis) en bunzing (M. putorius) 
tot diep binnen de stadsgrenzen van 
Amsterdam voorkomen. Maar ook 
het verschil in gebruik valt op: som-

●  Wezel gespot in Amsterdam. Foto: Provincie Noord-Holland.

met wildspotter.nl
mige passages worden elke nacht 
door dezelfde das (Meles meles) of 
boommarter (Martes martes) be-
zocht, terwijl andere passages door 
méér soorten, maar minder frequent 
worden gebruikt.

Blijven ontwikkelen
De afgelopen jaren heeft wildspot-
ter.nl zich steeds verder ontwikkeld. 
Er zijn bijvoorbeeld spelelementen 
toegevoegd om een jonger publiek 
aan te spreken. En er liggen meer 
ideeën te wachten. Zo wordt de mo-
gelijkheid verkend om self-learning 
software in te zetten voor de deter-
minatie en moet er een directe kop-
peling komen met faunadatabanken. 
Wildspotter.nl genereert dankzij de 
hulp van burgers waardevolle en 
betrouwbare data.
Om te blijven ontwikkelen is het 
vooral belangrijk dat er op meer 
plekken onderzoek wordt gedaan. 
Zo worden meer mensen betrokken 
en ontstaat er meer draagvlak voor 
dit soort initiatieven.
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●  Wildspottercamera bij faunapassage. Foto: Provincie Noord-Holland.


