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1. Inleiding 
 

Door een gelukkig toeval konden wij (de auteurs) in de winter 2013-14 beschikken over negen 

cameravallen, eigendom van de Werkgroep Roofvogels Nederland (waarvoor veel dank). Dit 

onderzoek is deels een verkennende studie om tot een gestandaardiseerde werkwijze te komen, 

waarmee de  aanwezigheid van roofdieren in kaart kan worden gebracht.  Daarnaast hebben de 

camera’s gezamenlijk gedurende 1242 dagen 9496 opnames gemaakt, waarop in 3317 gevallen een 

dier was te zien. In dit verslag worden werkwijze en resultaten besproken en geëvalueerd. 

We danken Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten, voor toestemming tot betreden van 

hun terrein, Pauline Arends, Aaldrik Pot en Lex Duif voor hun medewerking en beschikbaar stellen 

van hun cameravallen bij een extra onderzoek naar Wasbeerhonden. 

Verder danken wij Jorrit Zand voor het doorgeven van de locatie van een reeënkadaver, Otto Nijboer 

voor het leveren van tientallen liters haringafval, Roelof Speelman voor het leveren van emmers en 

de firma Dolmans Landscaping voor het ter beschikking stellen van een terreinwagen. 

Het onderzoek is uitgevoerd onder de vlag van Stichting Boomtop, een stichting die onderzoek aan 

de ecologie van bosvogels tot doel heeft. 

 

 

Aanvankelijk hingen we de camera’s op ongeveer 3 m hoogte (hier in de dikke berk rechts) om het risico op 

diefstal te verminderen, maar dit leverde minder duidelijke beelden op dan vanuit lagere posities. Eexterveld, 12 

oktober 2013, Willem van Manen.  
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2. Onderzoeksgebied 
 

We hebben ons beperkt tot plekken ver van de bewoonde wereld in de Provincie Drenthe, globaal 

tussen Assen, Beilen, Gieten en Borger. We kozen meest locaties in bossen, maar ook enkele op de 

overgang van bos naar cultuurland, heide of moerassige beekdalen (Figuur 1). Als locatie voor de 

cameraval zochten we randelementen, wildwissels e.d. uit. 

 

 

Figuur 1. Locatie van de cameravallen in de winter van 2013-14 en aantal dagen dat ze operationeel waren. 

Exacte gegevens staan in Bijlage 1. 
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3. Werkwijze 
 

Aanvankelijk gebruikten we buizen (160 mm diameter) van 60 cm lengte, aan beide zijden afsluitbaar 

met een dop, die we 40 cm in de grond groeven (met behulp van grondboor). Het deel boven de 

grond perforeerden we met 1 cm grote gaatjes. In de buis stortten we c. 2 l. haringafval. 

Na de eerste controle (drie weken later) hebben we als proef de haring los bij de buis gestort en 

omdat na drie weken op de meeste plekken de resten nog goed zichtbaar/ruikbaar aanwezig waren, 

hebben we verder afgezien van het gebruik van de buizen. 

De camera’s waren van het merk Bushnell , type HD Trophy cam. We hingen ze bij onze eerste sessie 

van 4x3 weken op een hoogte van 3-4 m, schuin naar beneden gericht op het aas. Bij de tweede 

sessie (andere locaties) hebben we de camera’s op ongeveer 1 m hoogte opgehangen, wat betere 

beelden opleverde. 

De camera’s stelden we in op 10 seconden opnamen, vervolgens een minuut interval tot de volgende 

opname kon starten. Later hebben we dit op verzoek van Pauline Arends (SBB) veranderd in 30 

seconden opname (ten behoeve van het programma “Roeg” van RTV Drenthe). De led control 

(intensiteit van de led-lampjes) zetten we op de laagste stand, de gevoeligheid van de sensor op de 

hoogste stand. 

Hans Hasper analyseerde de videobeelden en verwerkte de gegevens. Voor zover mogelijk werd de 

soort of soortgroep vastgesteld. 

 

 

Lokken met behulp van haringafval van de visboer  is goed te standaardiseren en blijkt effectief, maar is bovenal 

bijzonder vies. Elperstroom, 12 oktober 2013, Hans Hasper. 
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4. Resulaten 

4.1. Soorten en aantallen 
 

In totaal zijn de camera’s 9.496 maal geactiveerd en is er een filmpje opgenomen. In Tabel 1 staan 

soorten en aantallen. De lijst wordt aangevoerd door Bosmuis met 1613 filmpjes. Bosmuizen hadden 

een goed jaar en waren vermoedelijk ook in werkelijkheid de meest talrijke soort in de ruime 

omgeving van de cameravallen. Verder is het een hachelijke zaak om op grond van de cameraval-

resultaten een inschatting te maken van de mate van talrijkheid van de verschillende diersoorten. Dit 

omdat we veel meer in bos hebben gemonsterd dan er in de ruimere omgeving voorhanden is. Dat 

we dus even veel Boom- als Steenmarters voor de lens kregen, laat onverlet dat de Boommarter in 

de ruimere omgeving wel eens veel zeldzamer zou kunnen zijn dan de Steenmarter. Dat Vos en Das 

algemener zijn dan de marters, zou kunnen kloppen. Kleine marterachtigen als Wezel en Hermelijn 

kwamen we in het geheel niet tegen, wat misschien enigszins te maken heeft met onze voorkeur 

voor plekken met weinig bodemvegetatie (betere opnames) en mogelijk door het feit dat we relatief 

veel in bossen vingen. Dat laatste zou ook een reden kunnen zijn voor het geringe aantal Bunzings. 

Ook is het mogelijk dat de soorten roofdieren niet in gelijke mate worden aangetrokken door 

visafval. Opvallend zeldzaam was het Konijn. De Haas bijvoorbeeld, kwamen we meer dan een factor 

zes vaker tegen (terwijl ook die volgens ons sterk is afgenomen ten opzichte van 20 jaar terug). Leuk 

vonden we het om Wasbeerhonden tegen te komen. 

Ondanks de grote aantallen in de winter van 2014, bleken Bosmuizen (maximaal 6 op één filmpje) 

voornamelijk alleen te opereren (93% van de opnames). Dit gold voor de meeste soorten in de tabel. 

Boommarter, Bunzing, Eekhoorn, Haas, Kat, Rund en Vos werden uitsluitend solitair gefilmd, maar 

gek genoeg troffen we op één filmpje Vos en Das samen aan. Das (99%), Steenmarter (98%) en Ree 

(94%) waren vaak alleen. Meer sociaal waren Hond (79% alleen), Konijn (75%) en Wasbeerhond 

(67%). Van Wasbeerhonden is bekend dat ze veel in paren opereren. De kroon echter wordt 

gespannen door de mens: slechts in een kwart van de gevallen (1) was de persoon in kwestie alleen 

(betrof Aaldrik Pot). 

Tussen de filmpjes zitten 24 waarop wel een beweging is te zien, maar niet is op te maken om welke 

soort(groep) het gaat. Op nog eens 6182 filmpjes stond helemaal niets. Soms was wind de oorzaak 

van het starten van een opname, maar in sommige gevallen leek de camera zichzelf in werking te 

stellen. 

 

Tabel 1. Aantal opnames per soort en het aantal individuen dat op één opname was te zien. 

Soort Aantal individuen Totaal 

1 2 3 4 5 6 Leeg  

Boommarter 53       53 

Bosmuis 1515 89 6 1 1 1  1613 

Bunzing 15       15 

Das 369 3      372 

Eekhoorn 2       2 

Haas 26       26 

Hond 39 10      49 

Kat 30       30 
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Soort Aantal individuen Totaal 

1 2 3 4 5 6 Leeg  

Konijn 3 1      4 

Marter 31       31 

Mens 1 3      4 

Muis 198 13      211 

Ree 151 8 1     160 

Rund 5       5 

Steenmarter 53 1      54 

Vos 422       422 

Wasbeerhond 30 15      45 

Buizerd 12       12 

Fazant 1       1 

Gaai 16       16 

Gans 1       1 

Gans of eend 1       1 

Grote Bonte Specht 1       1 

Houtduif 11 1      12 

Houtsnip 1       1 

Keep  1      1 

Keep, Vink, Merel 1       1 

Koolmees 8       8 

Merel 58 11 1     70 

Merel, Vlaamse Gaai 2       2 

Pimpelmees 2       2 

Ransuil 1       1 

Roodborst 14       14 

Vink 31 2 1 2    36 

Vink, Merel 1       1 

Vogel 10       10 

Wilde Zwaan 1       1 

Winterkoning 1       1 

Zanglijster/Koperwiek 1       1 

Onbekend 24       24 

(leeg)       6182 6182 

Totaal 3145 158 9 3 1 1 6182 9496 

 

4.2. Trefkans in de loop van de periode en activiteit over de dag 
 

Of er sprake is van een verloop in trefkans of aantallen in de loop van de winter, kan met de huidige 

set niet worden berekend, vanwege het wisselen van locaties en de grote variatie in habitats. 

Er lijkt geen sprake te zijn van een toenemende of afnemende trefkans gedurende de periode dat de 

cameraval op dezelfde plek hing. Daarbij moet worden aangetekend dat iedere 21 dagen verse 

haringkoppen zijn bijgestort. Bij vrijwel alle in Figuur 2 weergegeven soorten is het verloop enigszins 

onregelmatig. 
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Figuur 2. Registratie van soorten (kwalitatief) per dag, gerekend vanaf het moment dat de cameraval werd 

opgesteld. Alleen  voor de vallen die zonder onderbreking met correcte tijdregistratie werkten.  Amen, Gasteren, 

Heidehof en Hooghalen waren 86 dagen operationeel,  Grolloo vak 29 66 dagen en Schoonloo vak 38 55 dagen. 

 

Hoewel bij een aantal camera’s de tijd resette en het moment van de opname dus onbekend is, 

blijven er voor de meeste soorten voldoende waarnemingen over om een activiteitspatroon over de 

dag te schetsen. Het lijkt erop dat Wasbeerhonden en Dassen het sterkst nachtactief waren, gevolgd 

door marters en Bunzing en Huiskat (Figuur 3). Muizen (voornamelijk Bosmuizen) zijn weliswaar 

nachtactief, maar lijken piekjes in de voor- en nanacht te hebben. Dit patroon lijkt te worden gevolgd 

door de Vos, en het zou niet vreemd zijn wanneer hier sprake is van een oorzakelijk verband. Ook de 

Haas was voornamelijk nachtactief. 

Reeën werden het meest geregistreerd rond zonsop- en ondergang, met een dip midden overdag en 

’s nachts. Honden waren, waarschijnlijk in navolging van hun baasjes, voornamelijk dagactief. Alleen 

in Hiemstrastate werd rond middernacht tot tweemaal toe de hond van galeriehouder Wildevuur 

gefotografeerd. 

Vogels Eekhoorns en Mensen lijken vooral dagactief. De Houtsnip (normaal toch een schemervogel) 

kwam om 10:26 in het zonnetje voorbij wandelen en bij het fotograferen van de Ransuil was de 

tijdwaarneming ontregeld (dus niet opgenomen in Figuur 3), maar het was wel donker. 

Soort Locatie Dagnummer

Bunzing Gasteren

Schoonloo 38

Boommarter Amen

Gasteren

Schoonloo 38

Steenmarter Amen

Gasteren

Grolloo 29

Heidehof

Hooghalen

Marter Amen

Gasteren

Heidehof

Schoonloo 38

Das Amen

Gasteren

Grolloo 29

Heidehof

Hooghalen

Schoonloo 38

Vos Gasteren

Grolloo 29

Heidehof

Hooghalen

Schoonloo 38

65 70 75 80 85605 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
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Figuur 3. Aantal registraties per uur van de dag bij verschillende soort(groep)en, gerangschikt van nacht- naar 

dagactief. 

 

Misschien een iets groter risico op diefstal (al raakten we geen camera’s kwijt), maar wel veel betere beelden 

vanuit een lagere positie. Op deze plek zegen we herhaaldelijk hoe een Boommarter haringresten meenam naar 

boven in de wilgen. Hooghalen vak 41, 3 februari 2014, Willem van Manen.  

Soort Uur van de dag Grafiek

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Wasbeerhond 3 1 10 5 8 1 1 2 2 1 3 8

Das 27 18 34 68 42 33 20 6 1 4 13 23 21 16 17

Marter 6 10 7 5 5 5 7 4 1 1 1 13 4 5 1 1

Bunzing 1 2 1

Kat 5 3 3 2 2 1 2 2 4 3

Konijn 1 1 2

Muizen 67 80 88 94 133 106 74 11 2 1 1 2 5 43 153 107 98 120 91

Vos 26 40 14 41 24 50 17 13 6 5 16 27 13 19 16

Haas 5 1 2 2 1 1 2 4 4 1

Ree 6 3 1 4 1 3 3 9 11 5 4 1 4 1 3 4 9 9 9 4 1 4 5

Hond 2 2 4 6 2 2 2 1 5

Vogel 7 12 14 11 11 19 10 12 16 26 14 2

Eekhoorn 1 1

Mens 2 2
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4.3. Verspreiding 
 

Het aantal waarnemingen per dag waarop een betreffende camera actief was, levert de meest 

bruikbare maat voor de verspreiding op. Zowel Boom- als Steenmarter (Figuur 4) lijken een voorkeur 

te hebben voor de randen van grotere bossen. Steenmarters lijken iets meer voor te komen in 

bosarme gebieden. Op tenminste vijf locaties werden beide soorten aangetroffen. Dit kan een 

onderschatting zijn, omdat een klein deel van de marters niet op soort kon worden gebracht. 

 

 

Figuur 4. Aantal registraties van Boom- en Steenmarter per etmaal per locatie. Basisgegevens staan in Bijlage 1 

en 2. 

 

Figuur 5. Aantal registraties van Bunzing en Das per etmaal  per locatie. Basisgegevens staan in Bijlage 1 en 2. 

 

Bunzings werden vooral langs randelementen geregistreerd en in veel gevallen waren dit natte 

plekken. Uitzondering vormt een waarneming in Boswachterij Schoonloo vak 38. Deze locatie ligt vrij 

diep in het bos, maar is wel nat. Op de meeste plekken zijn wel Dassen waargenomen. Vermoedelijk 
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heeft de hoeveelheid waarnemingen deels te maken met de toevallige omstandigheid of de dassen 

een loopspoor langs de betreffende plek hadden. Ongeveer tien jaar geleden was de dichtheid in de 

zuidelijke boswachterijen Hooghalen, Grolloo en Schoonloo ook daadwerkelijk hoger dan in de meer 

noordelijk gelegen boswachterijen Anloo, Gieten en Borger. Het is echter zeer de vraag of dat nog 

steeds zo is. 

Vossen werden op bijna alle locaties aangetroffen en er is geen sprake van contrast in het 

verspreidingspatroon. Bij de Wasbeerhonden is dat wel het geval. Wij konden niet uitmaken of de 

dieren in de westelijke cluster andere dieren betrof dan de oostelijke. Deze plekken liggen een dikke 

drie kilometer uiteen, wat voor een paartje Wasbeerhonden best een eind is, maar geen 

onoverkomelijke afstand. Ook op basis van de tijdstippen konden we niet met zekerheid uitsluitend 

dat het dezelfde dieren betrof. 

 

 

Figuur 3. Aantal registraties van Vos en Wasbeerhond per etmaal per locatie. Basisgegevens staan in Bijlage 1 

en 2. 
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5. Discussie 
 

5.1. Uitzoeken locaties en gebruik van aas 
 

Tijdens het onderzoek hebben we de camera’s tamelijk lukraak geplaatst op plekken waar we 

spannende taferelen verwachtten. Dat we daarbij de nadruk legden op overgangen in het terrein, 

bleek niet overbodig, want bijvoorbeeld bij Grolloo plaatsten we de camera aanvankelijk in een 

stukje berk met pijpestrootje, ongeveer op 40 m van de een overgang naar bouwland. Op deze plek 

werd geen enkele opname gemaakt. Nadat we de camera 30 m in de richting van de bosrand hadden 

verplaatst, kregen we volop opnames van diverse soorten. Mogelijk werd de visgeur dus niet 

opgemerkt over een afstand van 30 m. Hoewel dit indruist tegen de regels van standaardisatie en 

random onderzoek, is het bij het bemonsteren van een gebied met  cameravallen zinvol om 

uitsluitend plekken te selecteren waarvan het aannemelijk is dat er dieren langs komen. Er is ook iets 

voor te zeggen om juist niet te monsteren langs doorgangsroutes om zodoende een beter beeld te 

krijgen van het soortenspectrum dat het betreffende habitat bezoekt om te foerageren. Bij 

voldoende oppervlakte van een afzonderlijk habitat zou dan eventueel wel gebruik kunnen worden 

gemaakt van aas, omdat het er niet op lijkt dat het door ons gebruikte (en hevig stinkende) aas, 

dieren aantrok over grote afstand. 

Om een goed beeld van verspreiding van grote en mobiele carnivoren te krijgen, is het waarschijnlijk 

beter om de camera’s  random (bijvoorbeeld in een raster) uit te zetten (Ancrenas et al. 2012, Rovero 

et al. 2014), dan de locaties te selecteren op grond van habitat, zeker wanneer bij de plaatsing van de 

camera een kansrijke locatie wordt uitgekozen zoals een begroeiingsovergang of paadje (Rovero et 

al. 2014). Het is namelijk moeilijk te voorspellen op welke schaal individuen het landschap gebruiken 

en of aanwezigheid dus duidt op een foerageergebied ter plekke of een doorgangsroute. 

 

5.2. Video versus foto 
 

Het afkijken en rubriceren van de video’s was een enorm karwei. Opslag van de beelden vereist veel 

geheugen en in de videostand worden batterijen sneller opgebruikt. Voor detectie en determinatie 

blijken er nauwelijks voordelen te bestaan van video boven foto (Glen et al. 2013) en mogelijk 

bijkomend voordeel bij herkenning van individuen is de hogere resolutie van de foto boven de video-

still (vergelijk voorplaat met video-frames op pagina 12). Het ligt voor de hand om bij 

vervolgonderzoek over te stappen op foto’s. 

 

5.3. Positie van camera en aas 
 

De beelden vanuit een lage positie waren een stuk duidelijker dan die van bovenaf. Bovendien 

werden waarschijnlijk vaker ook kleine dieren geregistreerd, omdat deze dichter bij de lager 

hangende camera konden komen. Met name voor individuele herkenning van marters (aan de hand 
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van tekening van bef) zou het wenselijk zijn wanneer ze zich zouden oprichten richting de camera. 

We weten nog niet zo goed hoe dit te bewerkstelligen, maar gedacht kan worden aan hangend aas. 

5.4. Betrouwbaarheid van de camera’s 
 

We hebben de indruk dat de camera’s nogal onbetrouwbaar zijn. Te vaak werd de tijdwaarneming 

gereset, waardoor de data voor een deel van de bewerkingen onbruikbaar werd. Ook hebben we de 

indruk dat de gevoeligheid van de bewegingssensor tussen de camera’s onderling nogal wat variatie 

vertoonde, ondanks dat we bijna uitsluitend met één type camera (Bushnell HD Trophy cam) 

werkten. Dit vormt een zwakke schakel in het onderzoek en het is de moeite waard om bij eventuele 

aanschaf van meer camera’s hierop te letten en garantie te vragen. 

 

 

 

  

Van boven naar onder van links naar rechts: 1) Vos lijkt te aarzelen terwijl Das zich tegoed doet aan haringafval; 

2) Onderin beeld wandelt Houtsnip voorbij op klaarlichte dag; 3 en 4) Op dezelfde locatie twee verschillende 

Boommarters, herkenbaar aan verschillend befpatroon; 5) Wasbeerhonden lijken bijzonder plomp in hun 

wintervacht en foerageren vaak paarsgewijs; 6) Bunzings troffen we vooral langs buiten- of langs randen van 

boscomplexen, met uitzondering van dit exemplaar in Boswachterij Schoonloo. 

  



13 
 

Literatuur 
 

 

Ancrenaz M., Hearn A.J.,Ross J., Sollmann R. & Wilting A. 2012. Handbook for wildlife 

monitoring using camera‐traps. BBEC II Secretariat, Sabah. 

 

Glen A.S., Cockburn S., Nichols M., Ekanayake J., Warburton B. 2013. Optimising Camera Traps for 

Monitoring Small Mammals. PLoS ONE 8(6): e67940. doi: 10.1371/journal.pone.0067940. 

 

Rovero F., Martin E., Rosa M., Ahumada J.A., Spitale D. 2014. Estimating Species Richness and 

Modelling Habitat Preferences of Tropical Forest Mammals from Camera Trap Data. PLoS ONE 9(7): 

e103300. doi: 10.1371/journal.pone.0103300.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Bijlage 1. Locatie, habitat en periode waarin actief. Het aantal draaidagen kan kleiner zijn dan het aantal dagen tussen begin en eind vanwege tijdelijke uitval van camera’s. 

Locatie Long Lat Begin Eind Draaidagen Habitat 

Amen 6,61887 52,92791 12-10-2013 6-1-2014 86 Vochtig loofbosje op overgang bos-cultuurland 

Anloo 6,70160 53,02809 12-10-2013 6-1-2014 43 Rand beekdal-gemengd bos 

Borger 6,73072 52,92568 12-10-2013 6-1-2014 86 Naaldbosje naast jonge bosaanplant, cultuurland op 200 m. 

Eexterveld 6,69669 53,01550 12-10-2013 6-1-2014 86 Vochtig loofbosje in begrazingsgebied met grasland, heide, houtwallen, loofbosjes 

Elperstroom 6,66115 52,88364 12-10-2013 6-1-2014 53 Bosje op overgang zeer nat beekdal en es van Elp 

Fietspad 6,56470 52,90250 28-2-2014 20-3-2014 20 Overgang naaldbos-agrarisch cultuurland 

Gasteren 6,67382 53,02649 12-10-2013 6-1-2014 86 Vochtig loofbos in bovenloop drentse a 

Grafheuvel 6,54920 52,90387 28-2-2014 24-3-2014 24 Loofbos langs provinciale weg 

Grolloo 6,68392 52,94406 12-10-2013 6-1-2014 86 Hoogveenrestant met berkenbos, overgang cultuurland 

Grolloo 29 6,65661 52,90145 10-1-2014 6-3-2014 66 Grens natte heide-jonge grove den in boswachterij 

Grolloo 34 6,64803 52,90540 10-1-2014 6-3-2014 56 Perceeltje douglas naast ven, boswachterij 

Grolloo 91 6,63435 52,91488 10-1-2014 6-3-2014 31 Eikenrand op gedempte sloot, overgang naaldbos-natte heide, in boswachterij 

Heidehof 6,69599 52,98185 12-10-2013 6-1-2014 86 Overgang jonge sparrenaanplant-begraasd beekdal 

Hiemstra ZO 6,55238 52,89823 28-2-2014 26-3-2014 26 Overgang loofbos-cultuurland 

Hooghalen 6,60204 52,89396 12-10-2013 6-1-2014 86 Rand van boswachterij, loofbosje overgang cultuurland 

Hooghalen 40 6,61298 52,91908 10-1-2014 6-3-2014 26 Overgang eikenbos-lariks/fijnspar, in boswachterij 

Hooghalen 41 6,62604 52,92076 10-1-2014 6-3-2014 66 Overgang naaldbos-nat open beekdal 

Hooghalen 79 6,61942 52,90225 10-1-2014 6-3-2014 66 Overgang naaldbos-nat dichtgroeiend beekdal (onbegraasd) 

Hoogzit 6,56825 52,90548 28-2-2014 4-3-2014 4 Overgang naaldbos-agrarisch cultuurland 

Ree 6,55189 52,90056 28-2-2014 24-3-2014 24 Gemengd bos 

Schoonloo 202 6,67533 52,89098 10-1-2014 6-3-2014 66 Overgang halfbesloten beekdal-naaldbos, begraasd 

Schoonloo 38 6,68104 52,87938 10-1-2014 6-3-2014 55 Vakje sitka tussen dichtgroeiende kaalkap en  ven in boswachterij 

Spoor 6,53700 52,89900 28-2-2014 5-3-2014 5 Jonge beplanting tussen spoor en provinciale weg 

Wijde Blik 6,56138 52,90503 28-2-2014 9-3-2014 9 Overgang naaldbos-natte heide/ven 
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Bijlage 2. Aantal waarnemingen van roofdieren per locatie. Locatienamen corresponderen met Bijlage 1. 

Locatie Boommarter Bunzing Das Marter Steenmarter Vos Wasbeerhond 

Amen 1 0 2 1 2 0 0 

Anloo 0 0 0 1 1 1 0 

Borger 0 0 0 1 1 16 0 

Eexterveld 0 9 0 0 10 2 0 

Elperstroom 0 2 0 0 0 45 0 

Fietspad 0 1 2 0 0 0 5 

Gasteren 9 1 1 3 14 25 0 

Grolloo 2 0 1 1 0 3 0 

Grolloo 29 0 0 55 0 1 13 0 

Grolloo 34 0 0 31 0 0 35 0 

Grolloo 91 0 0 4 0 0 0 0 

Heidehof 0 0 1 1 1 71 0 

Hiemstra ZO 0 0 75 3 6 13 17 

Hooghalen 0 0 21 0 1 38 0 

Hooghalen 40 0 0 5 0 1 19 5 

Hooghalen 41 3 0 12 17 9 12 1 

Hooghalen 79 8 0 30 0 3 18 12 

Ree 2 0 22 0 0 5 20 

Schoonloo 202 6 0 68 2 3 89 0 

Schoonloo 38 10 2 37 1 0 17 0 

Spoor 0 0 0 0 2 0 0 

Wijde Blik 12 0 8 0 0 0 0 

Totaal 53 15 375 31 55 422 60 

 


