
 
 
 
Resultaten fotovalsessies 2010: opnieuw boommarter(s) geflitst! 
 
 

• Retie, Provinciaal domein Prinsenpark (Antwerpen), van 13/07/2010 tot 
03/09/2010, 1 fotoval 

 
Op vraag van de terreinbeheerders trokken we deze zomer met een fotoval richting 
Prinsenpark te Retie. Dit gebied behoort tot één van de vele potentiële 
boommartergebieden in de Antwerpse Kempen. Bovendien was er in 2001 een 
zichtwaarneming in het Natuurreservaat De Zegge, daar niet zo ver vandaan. Op 29 juli 
was het zover: een prachtige boommarter poseerde beeldig voor de camera! Of het hier 
gaat om eigenlijke vestiging in het Prinsenpark en omgeving, dan wel een mogelijk 
zwervend en dus slechts tijdelijk aanwezig dier, zal verdere inzet van de camera’s 
moeten uitwijzen. 
 
Gefotografeerde soorten: boommarter, eekhoorn, egel, ree 
 

 
 
Boommarter in het Prinsenpark 
 
 

• Oostkamp/Zedelgem, domein Zorgvliet en natuurreservaat Doeveren (West-
Vlaanderen), van  20/01/2010 tot  05/05/2010, 3 fotovallen  

 
In 1999 werd een boommarter ingezameld in Beernem, na deze vondst werden er 
verspreid over het Brugse houtland een aantal zichtwaarnemingen gemeld, veelal 
moeilijk te beoordelen of het om boom- dan wel steenmarter ging. Zo was er in de zomer 
van 2006 een nachtelijke zichtwaarneming (met zaklamp) van 2 marters met een gele 
keelvlek die een boom in vluchtten. Nadat we vorig jaar de streek van Beernem hadden 
aangedaan waren dit jaar een aantal gebiedjes in Oostkamp en Zedelgem aan de beurt. 
Reeds op 29 januari registreerden de fotovallen een steenmarter in het Natuurpunt-
reservaat Doeveren. Ook in het gemeentelijk domein Zorgvliet te Oostkamp werd een 
steenmarter gefotografeerd. Op 26 april werd echter in Doeveren een bijzondere foto 
genomen… Op de foto zien we in de linkerbovenhoek nog net een zeer donkere en spitse 
martersnuit die de lucht opsnuift, een stukje van de bef is eveneens zichtbaar en lijkt 
gelig. Doordat de marter gedraaid stond is nog net een stukje van zijn staart zichtbaar. 
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De zeer donkere en spitse snuit is typisch voor boommarter. Determinatie op basis van 
deze foto blijft een precaire zaak en het is gevaarlijk om dit als 100% zeker te 
brandmerken, maar wij gaan toch uit van een zeer grote waarschijnlijkheid dat het 
effectief een boommarter was! We zijn dan ook van plan om hier volgend jaar opnieuw 
fotovallen te installeren om zo hopelijk een boommarter mooi centraal in beeld te 
fotograferen… 
 
Gefotografeerde soorten Zorgvliet: steenmarter, eekhoorn, kat, hond, ree, houtduif, 
fazant, houtsnip 
 
Gefotografeerde soorten Doeveren: steenmarter, (boom)marter, hond, mens, haas, 
konijn, vos, eekhoorn, egel, merel, houtduif, houtsnip 
 
 

 
 
(Boom)martersnuit in Doeveren 
 
 
 
 

 
 
Steenmarter in Doeveren 
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Vos in Doeveren    Huiskat in Zorgvliet 
 
 

• Berlare, Hemelserij (Oost-Vlaanderen), van 27/07/2010 tot 26/11/2010, 1 fotoval 
 
Na het verkeersslachtoffer in Kalken dit voorjaar en enkele oudere betrouwbare 
zichtwaarnemingen in en rond Berlare, besloten we om een fotoval op te stellen in het 
natuurreservaat Hemelserij. Voorlopig echter zonder resultaat. 
 
Gefotografeerde soorten: steenmarter, ree, eekhoorn, egel, mens, gaai, fazant, houtduif 
 

  
 
Ree in de Hemelserij    Steenmarter in de Hemelserij 
 
 

• Bilzen, Munsterbos (Limburg), van 14/07/2010 tot 10/11/2010 , 1 fotoval  
 
Op 9 mei 2009 poseerde een marter voor de lens van de infraroodfotoval van Jens 
Thyssen in Munsterbilzen. Het dier klom op tegen een stam. Infraroodfotovallen hebben 
het nadeel dat de beelden niet in kleur zijn, waardoor het bij marters niet altijd 
eenvoudig is om tot op soort te determineren. Op basis van de zwart-wit foto van de 
opklimmende marter was het niet mogelijk om met zekerheid te zeggen of het een 
boom- dan wel steenmarter betrof. In de zomer streken we er neer met een fotoval met 
flits. Het resultaat was een mooie steenmarter maar helaas (nog) geen boommarter. 
 
Gefotografeerde soorten: steenmarter, mens, bosuil 
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Steenmarter in het Munsterbos 
 

 
 
Mens in het Munsterbos 
 

• Oud-Turnhout,  Landschap De Liereman (Antwerpen), van 29/07/2010 tot 
12/10/2010, 3 fotovallen 
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Vorig jaar kregen we melding van een waarneming in natuurreservaat “De Liereman”. 
Twee vogelkijkers hadden daar  een marter zien lopen over een zandweg tijdens hun 
simultaantelling van nachtzwaluw. De waarnemers waren overtuigd dat ze een 
boommarter gezien hadden. Geboeid door dit verhaal trokken we deze zomer naar De 
Liereman met 3 fotovallen. Voorlopig kregen we evenwel nog geen bevestiging van 
boommarter. Dit jaar werd wel voortplanting van steenmarters vastgesteld, een aantal 
waarnemers hebben foto’s getrokken van jongen die op de wandelpaden zaten. 
 
Gefotografeerde soorten: bunzing, vos, ree, haas, konijn, eekhoorn,  egel, schaap, 
houtsnip, bosuil 
 

     
 
Vos in de Liereman 
 

 
 
Bunzing in de Liereman 
 

   
 
Reebok in de Liereman   Reegeit met kits in de Liereman 
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