
Toch zijn er uitgerekend voor deze site enkele betrouwbare oude boommarterwaarnemingen 
bekend. In 1966 publiceerde Henri Wille, befaamd Belgisch ornitholoog en natuurkenner, een 
klemvangst in het Drongengoed in datzelfde jaar. Er werd bij vermeld dat het om de eerste vondst 
van de soort in Vlaanderen ging. In 1996 deed wijlen Franky Bonne, een veelbelovend jonge 
zoogdieronderzoeker, er een zichtwaarneming. 

Boswachter Marc Spanhove werkt reeds enkele jaren met cameravallen in het gebied. Net zoals in de 
regio Turnhoutse kempen leverde dat de eerste jaren wel steen- maar geen boommarters op. In de 
week van 20 juli 2014 was het dan toch prijs (de exacte datum is niet bekend). 

 

Boommarter in het Drongengoed, week van 20 juli 2014 (foto Marc Spanhove, ANB) 

Een interessante aanvulling op deze fotovalopname is de eerdere waarneming van de boswachter op 
27 mei.  Om 14u15 zag hij twee marters vanuit een bosbestand een dreef inlopen. Het was toen niet 
duidelijk om welke soort het ging, maar de kans is zeer reëel dat het boommarters betrof. 
Boommarters zijn namelijk geregeld dagactief, in tegenstelling tot steenmarters.  

Opnieuw boommarter gefotografeerd in Ravels (Antwerpen) 

Ruim drie maanden na de eerste boommarterfoto in het Gewestbos Ravels (Marternieuws 15) werd 
eind september op dezelfde locatie door ANB opnieuw een boommarter gefotografeerd. 
Waarschijnlijk hebben we dus te maken met gevestigde boommarters.  

 

Boommarter in Ravels, eind september 2014 (foto ANB Regio Turnhoutse Kempen) 
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Wasbeerhonden ingezameld in Vorselaar (Antwerpen) en Tielt-Winge 
(Vlaams-Brabant) 

Op 5 augustus 2014 werd op de E34 ter hoogte van de parking Vorselaar een wasbeerhond 
ingezameld door de wegpolitie. Het dier werd naar een diepvries van ANB in Ravels gebracht.  

Het betrof een volwassen mannetje, met een gewicht van 5800 gram, in prima conditie. Hoewel ver 
buiten de voortplantingstijd in het vroege voorjaar, was er wel vrij sperma aanwezig in de bijballen. 
Gezien de testikels, die een seizoenale grootte-cyclus volgen, zich helemaal in de regressie- fase 
bevonden, gaat het hier kennelijk om een restant van een vorige spermaproductie-periode en dus 
om een meerjarig dier. Ook de gebitsslijtage wijst in deze richting. De maag was propvol, met een 
inhoud van 264 gram, en bevatte de restanten van een bruine rat, en een grote hoeveelheid gekookt 
maar bedorven kippenvlees samen met vele tientallen volgroeide maden van de blauwe vleesvlieg. 
Beide voedselitems wijzen er op dat het niet om klassiek aangeboden maar heel wellicht zelf-
gevonden voedsel gaat – en dus om een dier dat zich in het wild goed weet te beredderen. De 
teennagels waren normaal, zonder extra-slijtage zoals bij dieren in gevangenschap wel het geval kan 
zijn. 

 

De wasbeerhond uit Vorselaar, ingezameld op 5 augustus 2014 op de autopsietafel (foto INBO) 

De tweede wasbeerhond werd op 28 september gevonden door de wegpolitie op de E314 ter hoogte 
van het oprittencomplex Tielt-Winge. Het dier werd ingezameld op 1 oktober door Guy Lorent. Een 
autopsieverslag volgt in de volgende editie van Marternieuws. 

 

Dode wasbeer gevonden op de E313 in Kermt (Limburg) en wasbeer gevangen 
in Gent (Oost-Vlaanderen) 

Op 22 augustus 2014 werd een dode wasbeer langs de E313 opgemerkt, gefotografeerd en 
ingevoerd op waarnemingen.be. Toen koerier Elfriede Schotsmans ter plaatse kwam was er in geen 
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