
boommarter mooi in beeld en in de achtergrond kan je nog net twee reflecterende oogjes 

onderscheiden… Bekijk het eerste en het tweede filmpje op ons Vimeo kanaal. 

 

Wasbeer in Bertem (Vlaams-Brabant) 

Er werd ons een vers wasbeerkadaver bezorgd dat op 30 augustus werd gevangen en gedood in de 
omgeving van Bertem. Het betreft een jong mannetje, met een gewicht van net geen 5 kg 
(volwassen mannetjes wegen tot 10 kg), in prima conditie. Of het dier in het wild is geboren dan 
wel recentelijk tevoren ergens ontsnapt is, viel niet uit te maken. 

In samenspraak met een Nederlandse collega van het Nederlands Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu controleerden we de dunne darm op mogelijke aanwezigheid van de 
wasbeerspoelworm Baylisascaris procyonis – een parasiet die voor mensen gevaarlijk kan zijn. Het 
dier was gelukkig negatief. 

 

Wasbeer ingezameld op 30 augustus 2012 in Bertem (foto INBO) 

 

Hondenziekte bij steenmarters 

In de lente van 2009 werd een opvallend groot aantal zieke steenmarters en steenmarters met 
afwijkend gedrag binnengebracht bij Natuurhulpcentra, voornamelijk in Limburg. Dit abnormaal 
gedrag uitte zich in de vorm van verlies van schuwheid voor mensen , ‘hyperactieve’  steenmarters 
die in cirkeltjes liepen en in het rond sprongen, soms gepaard gaand met schreeuwen. Andere 
werden uitgeput aangetroffen, bevend, met stuiptrekkingen en soms met schuim uit de muil. Al 
deze steenmarters zijn uiteindelijk gestorven,  sommige werden geëuthanaseerd. Onderzoek van 
de gestorven dieren toonde de aanwezigheid aan van het zogenaamde  Canine Distemper Virus 

(CDV), het virus dat hondenziekte veroorzaakt. De hondenziektevirusstam bleek identiek aan een 

virus geïsoleerd uit een marter in Duitsland. Het is de eerste keer dat hondenziekte werd 
vastgesteld bij wilde carnivoren in België. In Centraal-Europa komt het virus al langer voor in wilde 
carnivorenpopulaties. Vermoedelijk werd de verspreiding van het virus naar West-Europa in de 
hand gewerkt door dispersie van steenmarters, die de laatste twee decennia een opvallende 
opmars hebben gekend in onze streken. Het ziet er naar uit dat steenmarters, als actuele 
successoort, een belangrijk reservoir voor de ziekte gaan vormen. De steenmarterpopulatie hoeft 

hierdoor niet bedreigd te worden, maar het kan mogelijk een veel grotere negatieve impact hebben 
op de uiterst zeldzame boommarters of de sowieso al in de verdrukking zijnde populaties van 
bunzing. Honden lopen geen risico om besmet te worden omdat elke hond ingeënt wordt tegen 
deze ziekte.  

https://vimeo.com/51136925
https://vimeo.com/51137022


De voorbije twee jaar werden nog regelmatig steenmarters met ‘verdachte’ symptomen 

waargenomen, steeds in het oosten van Vlaanderen. Afgelopen lente werden echter voor het eerst 

ook in het zuiden van Oost-Vlaanderen heel wat steenmarters waargenomen met dezelfde 
symptomen. Daarnaast werden een aantal steenmarters dood gevonden waarbij de doodsoorzaak 
niet meteen duidelijk was. Bij autopsies van de door het marternetwerk ingezamelde 
marterachtigen  worden nu systematisch stalen genomen specifiek voor onderzoek naar 
hondenziekte. 

Wie wenst kan een artikel uit het Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift over de uitbraak van 
hondenziekte bij steenmarters in Vlaanderen opvragen in pdf-vorm door een mailtje te sturen naar 
marternieuws@inbo.be. 

 

 

Opnieuw otter gefilmd in Broek de Naeyer (Antwerpen) en 

verkeersslachtoffer gevonden in Noord-Brabant (Nederland) 

De eerste otteropname die werd gemaakt in Broek de Naeyer te Willebroek dateert 
van 3 april. Ondertussen deed Kristijn Swinnen (universiteit Antwerpen) daar 
verder met het beveronderzoek en op 30 juli passeerde opnieuw een otter voor de 

lens! Het is een bijzonder mooie opname (bekijk ze op ons Vimeo kanaal) waarop 
duidelijk te zien is dat een volwassen mannetjesotter eerst een geurvlag aanbrengt 
met de geurklier onder zijn staart, en vervolgens op een andere plek urineert, wat 
toelaat het geslacht met zekerheid vast te stellen. Het tijdsinterval van drie maanden tussen de 
twee opnames duidt er op dat dit meer is dan een toevallige passant, het betekent op zijn minst 
een tijdelijke vestiging van otter in de omgeving! 

Vanuit het Smeetshof (noorden van Limburg) is er na de opnames van 20 april, 9 mei en 30 mei 
geen nieuws meer. Onrustwekkend nieuws kwam er wel van net over de grens in Nederland, waar 
een otter slachtoffer werd van het verkeer en op 1 september werd ingezameld. De plaats van 
sterfte, een weg naast een kanaal in de gemeente Asten, ligt in vogelvlucht op 25 km van het 
Smeetshof en staat via twee kanalen en enkele beken in verbinding met het waterrijke gebied rond 

het Smeetshof. Uit de autopsie, uitgevoerd door Alterra (het ‘Nederlandse INBO’), bleek dat het 
een volwassen mannetje was. Het dier dat gefilmd werd in het Smeetshof was echter duidelijk een 

jong dier (subadult, geboren in het voorgaande jaar). Het verkeersslachtoffer uit Nederland kan 
dus niet hetzelfde dier zijn. Alterra zal nog DNA-onderzoek uitvoeren om na te gaan of dit dier al 
dan niet verwant is aan de Noord-Nederlandse populaties. 

 

Wilde kat betrapt in Bocholt (provincie Limburg) 

Het lijstje roofdieren  dat de laatste jaren (her)ontdekt wordt op diverse plaatsen in 

Vlaanderen dankzij de inzet van fotovallen wordt almaar indrukwekkender. 
Regelmatig krijgen we vanuit diverse hoek camerabeelden en foto’s voorgelegd ter 
determinatie of bevestiging van eigen vermoedens. Arnold Goossens kreeg zowaar 
een wilde kat voor de camera, notabene in hetzelfde gebied waar dit jaar een otter 
meermaals werd gefilmd. Het filmpje kan je bewonderen op YouTube. 

De vondst van een wilde kat in het uiterste noorden van Limburg mag gerust de grootste 

verrassing van de laatste jaren genoemd worden. In tegenstelling tot bij otters zijn er de laatste 
decennia geen waarnemingen bekend van wilde kat in deze regio. Het is bovendien het eerste 
harde bewijs van het voorkomen van wilde kat op Vlaams grondgebied.  

Wel is het zo dat de soort via haar bastion in Ardennen en Eifel langs de rechtermaasoever naar 
het noorden aan het oprukken is. Zo heeft Jaap Mulder reeds in 2006 de aanwezigheid van wilde 
kat vastgesteld in het uiterste zuiden van Zuid-Limburg, ook met behulp van fotovallen. De plaats 
van opname bevond zich op slechts 100 m van de grens met Voeren. De jaren daarop  stonden 
regelmatig fotovallen opgesteld in Voeren, in hoofdzaak met boommarter als doel maar uiteraard 
ook met de mogelijkheid om wilde kat of lynx te registreren, tot nog toe zonder resultaat wat 

mailto:marternieuws@inbo.be
https://vimeo.com/51051486
http://www.youtube.com/watch?v=pT9dhrxVQ7w
https://vimeo.com/51051486
http://www.youtube.com/watch?v=pT9dhrxVQ7w

