
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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te zien met een smalle en dichte cilindervormige staart, typisch voor jonge boommarters. Op 1 
september is het zo goed als uitgesloten dat jongen al aan het rondzwerven zijn op ruime afstand 
van hun geboorteterritorium. We kunnen de Lovenhoek en omgeving vanaf nu dan ook 
beschouwen als voortplantingslocatie voor de soort. Of het ook om een ‘nieuwe’ 
voortplantingsplaats gaat dan wel om nieuwe kennis mbt tot de verspreiding van de boommarter in 
Vlaanderen blijft een open vraag.  

 

Staart van een volwassen boommarter in de zomermaanden (bovenaan) versus staart van een 
eerstejaarsboommarter in de zomermaanden (onderaan) 
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