
Breaking news: dassen gevestigd in West-Vlaanderen 

Vier jaar geleden bereikte ons een melding van een toevallige zichtwaarneming van een das in de 
bosrijke regio rond Brugge. Na een gesprek en een bezoek ter plaatse met de waarnemers werd de 
waarneming als betrouwbaar beoordeeld, grondig gedocumenteerd en gearchiveerd. Afgelopen 
maand kregen we een nieuwe melding binnen van een zichtwaarneming op exact dezelfde plaats. 
De waarnemer wist niet van het bestaan van de waarneming uit 2010. Twee onafhankelijke 
zichtwaarnemingen op exact dezelfde plaats: dat kan geen toeval meer zijn. Met de hulp van een 
streekkenner gingen we in de omgeving op zoek naar een geschikte burchtsite voor dassen. Met 
succes, want binnen het uur vonden we een bezette dassenburcht, duidelijk al meerdere jaren in 
gebruik. De omgeving wordt dus al minstens sinds 2010 bewoond door dassen. Het is niet 
ondenkbeeldig dat er al veel langer dassen weten te overleven in de regio. De oudste 
gedocumenteerde waarneming na de Tweede Wereldoorlog dateert van 1967, toen werd een nog 
levend verkeersslachtoffer ter plaatse uit zijn lijden verlost. In 1982 werd er opnieuw een 
verkeersslachtoffer gerapporteerd. In 1986 was er een betrouwbare zichtwaarneming en in 1995 
werd een verkeersslachtoffer ingezameld. In 2010 werd er naast bovenvermelde zichtwaarneming 
ook nog een verkeersslachtoffer gemeld, dat helaas niet kon ingezameld worden. De bosgordel 
rond Brugge bevat meerdere grote private (kasteel)domeinen, dit kan een verklaring zijn voor het 
feit dat we jarenlang in het ongewisse zijn gebleven over mogelijke vestiging van dassen in die 
regio.  

 

 

Brabantse dassen: nieuws en gewijzigd protocol inzameling 
provincie Vlaams-Brabant 

Naar aanleiding van het steeds frequenter opduiken van dassen in Vlaams-Brabant, gelden voor 
het inzamelen van dode exemplaren in deze provincie nieuwe richtlijnen, op vraag van en in 
samenspraak met Natuurinspectie Vlaams-Brabant (ANB).  

Aan Waalse zijde (gemeente Grez-Doiceau) viel op 24 mei jongstleden opnieuw een 
verkeersslachtoffer te betreuren. Het betrof een mannetje, met een gewicht van 12,640 kg, 
klassieke middenmoot dus. De nog zeer geringe tandslijtage van de achterste kies in de bovenkaak 
geeft aan dat het nog een vrij jong dier was. Via microscopisch onderzoek kon wel reeds de 
aanwezigheid van vrij sperma (in de epidydimis of bijbal) worden vastgesteld. Vermits 
mannetjesdassen in de regel seksueel rijp worden in de zomer van hun tweede levensjaar, 
betekent dit dat het dier wellicht geboren is in 2012. De vacht was nagenoeg helemaal gaaf, met 
zeer geringe sporen van bijtwonden in de hals en geen op de stuit, wat duidt op een ‘rustige’ 
sociale context, kenmerkend voor niet-verzadigde populaties. 

Gelukkig is er ook nog positief nieuws met betrekking tot levende dassen. De burcht op Waals 
grondgebied waar in 2011 en 2013 jongen werden geboren is ook dit jaar succesvol geweest en 
ook aan Vlaamse zijde hebben we inmiddels weet van minstens twee bezette burchtsites, waar 
alvast bij één ervan dit jaar jongen geboren werden! Om evidente redenen geven we geen verdere 
details. 

 

  

http://www.inbo.be/docupload/5117.pdf


Boommarter Alain sneuvelt op dispersie in Nederland, in Sinaai 
opnieuw jongen geboren en de Weimanstraat eist opnieuw haar 
tol 

Alain (°2013, jong van Madeleine) werd het laatst door een cameraval op beeld vastgelegd in zijn 
geboortegebied in Sinaai op 31 maart 2014. In de maand april kon slechts een paar keer 
telemetrie uitgevoerd worden. Alain werd toen niet teruggevonden. Dit kon slechts twee dingen 
betekenen: Alain was vertrokken uit zijn geboortegebied of zijn zender was defect. Op 27 april 
jongstleden waren Rinse van der Vliet, Erik Verlind en Rob Berkelder op weg van Den Haag naar 
Breskens om er vogels te gaan tellen op de gelijknamige trektelpost. Toen ze uit de 
Westerscheldetunnel reden zagen ze een dode marter met halsbandzender op de 
Westerscheldetunnelweg liggen. De marter werd ingezameld en ingevroren. Via een aantal 
tussenstations werd de boommarter overgebracht naar het INBO. Zoals vermoed bleek het om 
Alain te gaan… Alain is gestorven op zo’n 21 km afstand (in vogelvlucht) van zijn geboortegebied. 
Opmerkelijk is dat hij zich aan de andere zijde van het Kanaal Gent-Terneuzen bevond. Dit kanaal 
is overal minstens 160 meter breed, op enkele plaatsen zijn er bruggen. We zullen natuurlijk nooit 
weten of Alain het kanaal overgezwommen heeft of de bruggen heeft genomen. Dat boommarters 
goede zwemmers zijn weten we intussen al. De boommarters in Sinaai zwemmen regelmatig de 
lokale waterlopen Kanaal Van Stekene en Moervaart over. Het Kanaal Gent-Terneuzen is echter 
een waterloop van een andere orde: het is maar liefst tien keer zo breed en er is drukke 
scheepsvaart. 

Alain verkeerde op het moment van zijn dood nog in goede conditie. Hij woog 1552 gram (op 19 
november 2013, d.i. toen we hem vingen en een zender aanbrachten, woog hij slechts 1362 gram) 
en had vrij veel vetreserves. De maag was leeg. Alain was duidelijk klaar voor een lange zwerftocht 
maar het verkeer heeft een abrupt einde gemaakt aan zijn avontuur. 

 

Alain, voor het laatst levend gefotografeerd te Sinaai in de Fondatie, 31 maart 2014 (foto INBO) 



 

Schematische kaartweergave van de fatale zwerftocht van boommarter Alain 

Op 10 mei werd in de Vettemeers via cameraval een foto van Germaine genomen waarop duidelijk 
te zien is dat ze lacterend is. Germaine (zelf een dochter van Eufrasie) heeft dus voor het tweede 
jaar op rij (een) jong(en) in het gebied waar ze zelf geboren werd in 2011.  

  Germaine lacterend, 10 mei 2014 (foto INBO) 



Firmin, het adulte mannetje met een zender werd de afgelopen maanden nog af en toe 
gefotografeerd. De enkele keren dat er telemetrie kon worden uitgevoerd in de maanden april-mei 
bevond hij zich telkens in het deelgebied de Vettemeers. Dankzij de fotovallen weten we dat hij 
ook regelmatig de Heirnisse aandeed. De meest recente pogingen om Firmin via telemetrie terug te 
vinden leverden geen resultaat op. Mogelijke verklaringen: de zender is defect of Firmin 
onderneemt geregeld verre uitstapjes omwille van de paartijd die is aangebroken. Een combinatie 
van beide kunnen we uiteraard ook niet uitsluiten. Wat er ook van zij: Firmin leeft nog want hij 
werd op 26 juni gefotografeerd op de rand van het deelgebied Vettemeers door de cameraval van 
Geert Braem.  

 

Firmin, 26 juni 2014 (foto Geert Braem) 

Het tweedejaarsjong van Germaine – zeker een mannetje op basis van een reeks foto’s waar hij 
samen met zijn moeder in beeld staat, en duidelijk veel groter is – werd de voorbije weken nog 
regelmatig gefotografeerd op de rand van de territoria van Eufrasie en Germaine. Deze zone werd 
tot voor kort ook gefrequenteerd door het adulte mannetje Firmin. Hoe lang zal dit 
tweedejaarsjong nog getolereerd worden door de andere residerende boommarters? Mogelijk 
dwingt dit jonge mannetje zelf een eigen plekje af, zoals Germaine destijds een deel van het 
territorium van haar moeder inpalmde. Zonder zenders wordt het niet eenvoudig om dit proces te 
volgen maar via fotovallen proberen we nog enigszins zicht te houden op de situatie. 



 

Mannelijk tweedejaarsjong van Germaine nog steeds aanwezig in het geboortegebied op 30 mei 2014 (foto 
INBO) 

Het overgebleven tweedejaarsjong (het andere jong sneuvelde al vorige zomer) van Eufrasie, 
eveneens een mannetje, was nog ten minste tot 16 maart aanwezig in het geboortegebied (zie 
Marternieuws 14). Na deze datum werden geen beelden meer geregistreerd van dit exemplaar. Is 
dit jonge mannetje ongeveer gelijktijdig met Alain vertrokken uit Sinaai? Eufrasie zelf werd het 
laatst gefotografeerd op 13 mei.  

 

Eufrasie, 13 mei 2014 (foto INBO) 

Op vrijdag 13 juni vond boswachter Joris Goossens een dode boommarter op de Weimanstraat. 
Mogelijk is dit een nieuw jong van Eufrasie of Madeleine. Het dier bevindt zich momenteel nog in 
een lokale diepvriezer. Een verslag van de autopsie mag u verwachten in de volgende editie van 



Marternieuws. Het is al de vijfde boommarter die op dit traject van enkele honderden meters werd 
ingezameld. Een zeer hoge tol voor de populatie in Sinaai als je bedenkt dat er over heel 
Vlaanderen nog maar tweeëntwintig boommarters ingezameld werden. Geplande 
infrastructuurwerken (zie Marternieuws 12) zouden de weg ook voor boommarters een stuk veiliger 
moeten maken.  

Madeleine werd op 18 juni voor het eerst gefotografeerd met minstens drie nieuwe jongen in de 
Fondatie. Na het vertrek van Alain heeft Madeleine geen tweedejaarsjongen meer rondlopen in 
haar territorium.  

  

Madeleine met één jong in de Fondatie, 18 juni 2014 (foto INBO) 

  

Minstens drie jongen van Madeleine in de Fondatie, 18 juni 2014 (foto’s INBO) 

Ondertussen hebben we in de Heirnisse foto’s van nieuwe jongen uit een ander nest, de moeder 
van deze jongen moet ofwel Eufrasie ofwel Germaine zijn, in de loop van de zomer hopen we 
hierover uitsluitsel te krijgen. 

  


