
waarbij de aandacht is opengetrokken naar alle mogelijke organismengroepen. Speciaal daartoe 

werd vanuit de Vlaamse overheid een  ‘Waarschuwingssysteem Invasieve Exoten’ opgericht. 

Waarnemingen van allerhande exotische organismen, waaronder ook roofdieren, worden voortaan 

ook geregistreerd via http://waarnemingen.be/invasive_alert_view.php. 

Heel belangrijk is en blijft het inzamelen van dode specimen, met het oog op autopsie om aldus 

informatie te bekomen over de populatiestatus. 

 

Boommarternieuws uit de provincie Antwerpen en Noord-Brabant 

(Nederland) 

Zondagmorgen 30 juni vond Gert Gielis een dode boommarter op de N118 Geel-Retie, niet zo ver 

van het Prinsenpark waar voortplanting de laatste jaren al meermaals werd vastgesteld. Het 

Marternetwerk werd gecontacteerd en lokale medewerkers Martin Zeinstra en Herman Berghmans 

konden het dier goed en wel inzamelen. Het dode dier bevindt zich momenteel nog in de 

diepvriezer in Laakdal. De resultaten van de autopsie zullen we in de volgende editie van 

Marternieuws brengen. 

 

Boommarter gevonden te Geel op 30 juni 2013 (foto Dieder Plu) 

In de vorige edities van Marternieuws kwam de Kalmthoutse heide al meermaals aan bod met 

verkeersslachtoffers en fotovalopnames van boommarters.   Tegenwoordig staan er permanent 

cameravallen van vrijwilligers en natuurliefhebbers opgesteld, ook de voorbije maanden dook 

opnieuw regelmatig een boommarter op voor de lens (mededeling Steven De Saeger).  

Op waarneming.nl werd melding gedaan van een zichtwaarneming van een ‘onzekere’ boommarter 

op 9 juni op de Kalmthoutse heide (aan Vlaamse zijde), de beschrijving laat echter weinig ruimte 

voor twijfel: een grote marterachtige met opvallende gele bef en een egaal donkerbruine vacht… 

Aan Nederlandse zijde werden door de zoogdierenwerkgroep van de lokale KNNV-afdeling 

Roosendaal de voorbije maanden meerdere boommarteropnames gemaakt met cameravallen in 

een gebied tussen Roosendaal en Essen. In Bergen Op Zoom werd dan weer een 

verkeersslachtoffer gevonden op 29 juni.  

Gezien de uitgestrektheid van dit gebied (beiderzijds van de landsgrens) en het herhaald 

registreren van boommarters op verschillende locaties daarin, kunnen we hier spreken van een 

belangrijke bolwerkregio voor de boommarter. 
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