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Boommarter gevonden in Loppem (West-Vlaanderen) 

 
Op 30 april zamelde Bram Conings een dode boommarter in langs de zuidelijke pechstrook van de 
E40 te Loppem (op de grens met Brugge). De teller voor Vlaanderen staat nu op 13 ingezamelde 

boommarters. Nog altijd extreem weinig in vergelijking met steenmarter, bunzing en das. 
 
Te beoordelen aan de ver gevorderde tandslijtage was dit een ‘oud’ mannetje, best mogelijk 4-5 
jaar oud, een leeftijd waarop boommarters normaal gesproken gevestigd zijn. Alle ingewanden 

waren verdwenen, een maaginhoud hebben we dus niet. De lichaamsconditie kon enkel bepaald 
worden op basis van de hoeveelheid onderhuids vet, wat ‘weinig’ was, maar volkomen normaal na 
de winter.  
 
Het vorige verkeersslachtoffer uit deze regio dateert al van 1999. Toen werd een jong mannetje 
aangetroffen in Beernem. Jonge mannetjes zijn vaak nog op zoek naar een eigen leefgebied en 
kunnen daarbij aanzienlijke afstanden afleggen. Op basis van deze vondst kon dan ook geen 

uitspraak gedaan worden over de aanwezigheid van een populatie. Nochtans waren er in de 
periode 1991-1996 meerdere betrouwbare zichtwaarnemingen, onder meer van een marter die 
werd waargenomen in een achtervolging op een eekhoorn. Ook na 1999 waren er nog af en toe 
meldingen van boommarters in de streek, in de meeste gevallen bleek het toen toch om 
steenmarters te gaan of kon de soort eenvoudig weg niet bepaald worden (in geval van krabsporen 
op bomen bv.).  

 
Een enquête onder de boswachters in 1993 leverde enkele waardevolle marterwaarnemingen op; 
zo was er reeds in de vroege jaren ‘80 sprake van een verkeerslachtoffer en zichtwaarnemingen in 
bossen in de regio, lang voordat de steenmarter West-Vlaanderen geherkoloniseerd had. De eerste 
verifieerbare steenmarters in West-Vlaanderen doken halverwege de jaren ‘90 op, aanvankelijk 
vooral in het zuidwesten van de provincie, tegen de Franse grens. Inmiddels zijn steenmarters 
algemeen geworden in de Brugse regio. 

 
De laatste twee jaar hebben we fotovallen ingezet in verschillende bossen in de streek, een aantal 
locaties werd zelfs meermaals aangedaan, meestal zonder succes, steenmarters daarentegen 



werden vlot en veelvuldig gefotografeerd. Ook dit jaar nog werden een aantal bossen bemonsterd. 

Het enige resultaat viel te noteren in 2010, toen in het natuurgebied Doeveren (in vogelvlucht op 

een 3-4 km van de plaats waar de boommarter op 30 april laatstleden werd ingezameld) één foto 
werd genomen van een snuit van een marter die nog net in beeld staat (zie Marternieuws 1). We 
zijn behoorlijk zeker dat het hier om een boommarter ging, maar we hoopten de soort toch iets 
beter in beeld te krijgen. Daarom bleven we pogingen ondernemen in de streek, echter zonder 
succes. Toch blijft het gevoel leven dat er (nog) boommarters in de streek rondlopen. We hebben 
al dikwijls benadrukt dat het inzetten van fotovallen om boommarters te detecteren enkel positief 

bewijs kan opleveren: geen foto’s betekent niet dat de soort niet aanwezig is. We weten intussen 
dat de soort jarenlang zo goed als onopgemerkt kan blijven. In het Waasland is de aanwezigheid 
van boommarters ook pas vrij recent bekend geraakt, terwijl de soort daar vermoedelijk nooit is 
weggeweest. Misschien is een analoog verhaal aan de orde in de bossen ten zuiden Brugge en 
krijgen we binnenkort toch nog bevestiging. 
 

   
 
Boommarter ingezameld in Loppem op 30 april 2012 (foto’s INBO) 

 
 
 


