
Het betrof een vrij oud wijfje, te oordelen aan het behoorlijk sterk gesleten gebit. Ook dit dier had 
een zeer gave vacht, zonder enig recent bijtspoor ten gevolge van recente sociale interacties. Van 
één oor was een stuk weg, mogelijk door een maaimachine (recht snijvlak, oud litteken), niet als 
bijtwonde. 
Op basis van de tepels, de vorm en het gewicht van de baarmoeder moet dit dier zeker ooit jongen 
hebben gehad, maar kennelijk niet in 2013. De baarmoederwand vertoonde nog heel vaag de 
sporen van (minstens) twee placentalittekens, wellicht van een geboorte in het vroege voorjaar 
van 2012. Daarnaast waren er evenwel ook twee verdikte wit-glazige vlekken aan de binnenwand 
van de baarmoeder, duidend op twee embryo’s die dit voorjaar werden geresorbeerd. 
Om dit laatste naar mogelijke vestiging en populatieverband te interpreteren, moeten we rekening 
houden met de zogenaamde verlate embryo-implantatie bij de das. Dassen kunnen nagenoeg het 
gehele jaar door worden bevrucht, zonder dat meteen daarop aansluitend ook de volledige 
embryonale ontwikkeling volgt. De bevruchte eicellen ondergaan wel enkele ontwikkelingsdelingen, 
tot het zogenaamde blastocyst-stadium, maar gaan vervolgens in kiemrust. Op het einde van het 
jaar gaan deze vrije blastocysten zich inplanten in de baarmoederwand en herneemt de 
embryonale ontwikkeling, waarna (meestal) in februari de jongen worden geboren. 
Op basis hiervan kunnen we dus besluiten dat dit dier bevrucht moet zijn geweest in de loop van 
2012, maar (voorlopig) niet veel méér. Succesvolle voortplanting is bij dassen in de regel 
gekoppeld aan vestiging in (minimaal) populatieverband annex permanente burchtbezetting. In 
voorliggend geval kunnen we dit laatste niet uitsluiten, maar kunnen we daar evenmin van 
uitgaan. Immers, enerzijds kan de bevruchting in principe maanden voordien elders hebben 
plaatsgevonden, anderzijds hoeft er naderhand geen plaatsbinding te zijn geweest wegens de 
embryoresorptie.  
Heeft dit dier haar laatste dracht (december 2012 – januari 2013) verloren, bv. binnen de context 
van een gewijzigde sociale hiërarchie in de groep waartoe het behoorde, en is het vervolgens gaan 
zwerven? Of zijn de embryo’s verloren gegaan omdat het dier was gaan zwerven, drachtig in het 
blastocyststadium, omdat het geen ‘sociale rust’ kende? Of ging het om een daadwerkelijk lokaal 
gevestigd dier, in voortplanting, en zijn de embryo’s ‘gewoon’ verloren gegaan zoals dit bij dassen 
wel meer gebeurt? Deze laatste mogelijkheid lijkt ons hier evenwel minder waarschijnlijk, gezien 
de concrete vindplaats – op een autostrade, en in een regio die lokaal ongeschikt oogt als 
dassenhabitat.  
 
Toekomstperspectief voor de das 
 
De spreiding van de das over Vlaanderen blijft hoedanook een intrigerende zaak, zoals uit deze 
maar tevens uit verschillende vorige edities van Marternieuws mag blijken. We zijn ervan overtuigd 
dat steeds meer bewaarheid wordt wat we reeds jarenlang vooropstellen: de herkolonisatie van de 
das in Vlaanderen hoeft zich geenszins te beperken tot de onmiddellijke periferie van het reeds 
bezette areaal – zoals doorgaans op basis van klassieke dassenliteratuur wordt verondersteld. 
Dispersie over lange afstanden is een gestaag en onstuitbaar proces, satellietgewijze vestiging, al 
dan niet tijdelijk, o.i. de logische verwachting. Zoals in het artikel over dagrustplaatsen bij 
roofdieren immers reeds gesteld (Natuur.focus juni 2012 – desgewenst als pdf opvraagbaar via 
marternieuws@inbo.be), blijkt ook het historische dassenareaal een behoorlijke dynamiek te 
hebben vertoond, met zowel meerdere lokale uitroeiingen als regelmatige sprongsgewijze 
(her)vestigingen. De grootste belemmering voor sprongsgewijze hervestiging op dit moment is 
zonder twijfel ons dichte en drukke verkeersnet, de twee verkeerslachtoffers in Peer dit jaar tonen 
dit nog eens duidelijk aan.  
 
Nieuwe ottermelding in Noord-Limburg 
 
Op 21 september zag Niek Louwers naar alle waarschijnlijkheid een Europese otter langs de 
Lossing in Bocholt. Het dier werd tweemaal vluchtig waargenomen aan land. Het grote formaat in 
vergelijking met andere marterachtigen en de dikke en lange hangende staart vielen daarbij op en 
sluiten andere soorten eigenlijk uit. Een ontsnapte dwergotter (Aonyx cinereus) is een andere 
theoretische mogelijkheid, maar gezien de recente cameravalopnames van Europese otters in de 
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streek is dit minder waarschijnlijk. Bovendien zijn dwergotters meestal niet schuw, en worden ze 
snel door meerdere mensen opgemerkt. 
 
Kempense boommarters  

Op 30 juni jongstleden vond Gert Gielis een dode boommarter als verkeersslachtoffer langs de 
N118 in Geel. Martin Zeinstra kon het dier inzamelen. Het ging om een meerjarig mannetje, 
duidelijk seksueel actief en dus kennelijk op vrijersvoeten. Nogmaals een bevestiging van het 
voorkomen van de soort in die regio. Het provinciaal domein Prinsenpark – waar in 2012 en 2011 
jongen werden gezien – ligt daar nauwelijks 3 km vandaan. 
Het dier was in prima conditie, met een lichaamsgewicht van 1572 gr. In de maag bevond zich 
hommelbroed. Aan de staart ontbraken de laatste wervels, zodat de staartpluim wat stomper 
toonde en er een donkere kwast van nieuwe haren aan het groeien was.  
 

 
Volwassen boommartermannetje gevonden te Geel op 30 juni 2013 (onderaan op de foto) versus het 
eerstejaarsmannetje uit Sinaai, gevonden op 10 juli 2013 (bovenaan op de foto) 
 
Op 29 juni werd in Bergen-Op-Zoom een dode boommarter ingezameld. In samenspraak met onze 
Nederlandse collega’s hebben wij de autopsie uitgevoerd. We hebben hier immers te maken met 
een boommarterpopulatie die zich aan beide zijden van de landsgrens uitstrekt. Gegevens met 
betrekking tot deze populatie worden dan ook zoveel mogelijk uitgewisseld.  
Dit dier was reeds behoorlijk toegetakeld toen het werd ingezameld, maar kon zonder twijfel 
eveneens als meerjarig en seksueel actief mannetje worden beoordeeld, en was in prima conditie. 
 
Op 16 juli zag vogelringer Jos Cox een boommarter voor zijn auto het pad oversteken in het Groot 
Schietveld te Brecht.  

Een aangelegde drinkvijver-met-fotohut in de droge bossen rond de Kalmthoutse 
heide leverde in augustus dagelijks cameravalbeelden op van een drinkende 
boommarter. De beelden van Glenn Vermeersch zijn te bewonderen op Youtube. 
http://www.youtube.com/watch?v=JEIAUzf-JYs 
 
De zoogdierenwerkgroep van de lokale KNNV afdeling Roosendaal kon de voorbije lente reeds 
meerdere boommarteropnames maken in een gebied tussen Essen en Roosendaal (Marternieuws 
11). Deze zomer stonden hun camera’s in een bosgebied in de omgeving van Zundert en ook daar 
was het prijs. Voor de regio lijkt ‘wie zoekt die vindt’ het devies te worden. 

JNM Neteland kreeg op 1 september een boommarter voor de lens van hun cameraval die stond 
opgesteld in het natuurgebied Lovenhoek (gemeente Vorselaar). Op de beelden is een boommarter 
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