
Boommarter waargenomen in Essen (Antwerpen) 
 
In de namiddag van 30 oktober 2011 waren Hugo en Paul Bender getuige van een foeragerende 
boommarter in de Wilderste duintjes in Essen. Aanvankelijk zagen ze de boommarter op de grond 
rondstruinen, een half uur later zagen ze het dier opnieuw, tijdens het klauteren in de 
boomkruinen. Dergelijke waarnemingen zijn en blijven zeer uitzonderlijk in Vlaanderen. Min of 
meer gelijkaardige en relatief recente waarnemingen werden gedaan op 31 oktober 2010 in het 
stadspark van Lokeren (Oost-Vlaanderen) waar Leen Gaublomme een achtervolging van een 
boommarter op een eekhoorn kon gadeslaan, en eind april 2000 in het Zoerselbos (Antwerpen), 
waar Koen De Smet een boommarter betrapte bij het roven van een duivennest, waarna hij de 
marter door de toppen van een fijnsparrenbosje zag wegvluchten. De jongste waarneming in Essen 
is echter de eerste buiten de regio Sinaai die gedocumenteerd kon worden met beeldmateriaal. De 
waarneming duurde ettelijke minuten, wat de waarnemers de kans gaf het dier uitvoerig te 
fotograferen en te filmen. 
 

      
 
Boommarter in een kruin, Essen, 30 oktober 2011 (foto’s Hugo Bender) 
 
Als aanvulling op de foto’s van Hugo Bender hebben we een videofragment van Paul Bender op ons 
Vimeo-kanaal gezet.  Op de videofragmenten is te zien hoe de marter zich zonder de minste vrees 
op dunne takjes in de kruin voortbeweegt. Hoewel steenmarters zeer goed kunnen klimmen (ook in 
bomen), is dergelijke acrobatie een handelsmerk van boommarters. Let verder op de donkerbruine 
vacht waarbij geen witte ondervacht doorschemert, het geringe verschil in kleur tussen de poten 
en de flanken, de zeer donkere kop en snuit, de grote oren en de spitse snuit. 
 
Na het inzamelen van het verkeersslachtoffer op 4 juli en de zichtwaarneming van 5 juli net over 
de grens (zie Marternieuws 4) is dit het derde wapenfeit voor de regio Kalmthout dit jaar. Nu rest 
enkel nog de ontdekking van de eerste nestboom in de regio… 
 
 
 

http://vimeo.com/33722864

