
gewaardeerd. Meer nog, hij verleende ook actief zijn medewerking.

We hebben dan ook veel te danken aan Paul. Via hem bereikte ons het
eerstejaarsmannetje dat  begin juli 2000 op de Weimanstraat in Sinaai werd
doodgereden. Daarmee werd voor het eerst het ontegensprekelijke bewijs geleverd
dat boommarters zich ook in Vlaanderen voortplanten. Een mijlpaal in het Vlaamse
boommarter- en zelfs zoogdieronderzoek! Toen in juli 2004 op diezelfde weg ook
een lacterend vrouwtje werd overreden, trok Paul er op uit met zijn videocamera en
slaagde erin de jongen te filmen in het bosreservaat de Heirnisse. In 2011 kon Paul
schitterende beelden van de gezenderde marter Eufrasie en haar jongen bij de
nestboom maken.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en naasten.

Ook uit de Antwerpse Kempen is er nieuws van het boommarterfront. Guy
Laurijssens kreeg tweemaal een boommarter voor de lens van zijn cameraval in de
bossen van Oostmalle: op 6 mei en 21 mei 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=OsEkAqKnCzM
https://www.youtube.com/watch?v=OC2mwrExcaI

Dit is alweer een ‘nieuwe’ locatie waar boommarters met cameravallen werden
vastgesteld. Toch is de aanwezigheid van boommarter in de bossen van Oostmalle niet
nieuw. Enkele jaren geleden meldde Ilf Jacobs ons de vondst van twee dode
boommarters - op minder dan een jaar tijd - in het begin van de jaren ‘90. De bossen
van Oostmalle worden in het zuiden begrensd door de E34, maar aan de overzijde van de
autosnelweg lopen de bossen gewoon door. Daar werd op 1 september 2013 door JNM
Neteland een eerstejaarsboommarter gefotografeerd met een fotoval in het gebied
Lovenhoek in Vorselaar (Marternieuws 12).

In het Gewestbos Ravels (830 hectare) slaagde het ANB er in om opnieuw een
boommarter voor de lens te krijgen. De vorige opnames in juni en september 2015
(Marternieuws 15 en 16) werden genomen op een andere locatie in het Gewestbos.



Boommarter in het Gewestbos Ravels, 5 augustus 2015 (foto ANB Turnhoutse
Kempen)

Op 1 juli 2015 vond Peter Symens een dode boommarter op de Essensesteenweg
langs het Klein Schietveld in Brasschaat. Via boswachters Harry Thijs en Lucas
Berghmans werd de boommarter naar het stockeerpunt De Vroente in Kalmthout
gebracht.

Het betrof een volwassen, seksueel actief mannetje van 1746 gram. Een eerste
inschatting van de leeftijd op basis van tandslijtage leerde ons dat het geen oud
exemplaar was, maar een tweede- of derdejaars dier (d.i. geboren in het voorjaar
van 2014 of 2013). De maag bevatte 15 gram hommelbroed, een door
boommarters frequent aangeboorde voedselbron.



Boommarter ingezameld op 1 juli 2015 in Brasschaat (foto peter Symens)

Op de vroege ochtend van 1 augustus 2015 vond INBO collega Joris Everaert een
dode boommarter op de Weimanstraat tussen de Heirnisse en de Fondatie. Bij de
vondst vielen de gezwollen tepels onmiddellijk op: een ‘zogend’ wijfje. Op 1
augustus zijn de jongen echter al lang gespeend en voldoende in staat om zichzelf
te beredderen. De boommarter werd ingezameld en op de autopsietafel werd
duidelijk dat het de voormalige zendermarter Madeleine betrof.

Het verhaal van Madeleine eindigt dus op 1 augustus 2015. We hebben haar voor
het eerst gevangen en gezenderd in de Fondatie op 8 november 2012, als jong
wijfje dat nog geen jongen had gehad (haar exacte leeftijd zullen we in de loop van
het najaar bepalen). In 2013 bracht Madeleine twee jongen groot in de Fondatie.
Eén daarvan was zendermarter Alain die in het voorjaar van 2014 sneuvelde op
dispersie in Zeeland. In 2014 werd de (tweede) zender van Madeleine verwijderd
maar dankzij een extra jaartje opvolging met fotovallen wisten we dat ze dat jaar
minstens drie en mogelijk vier jongen had grootgebracht. Begin dit jaar werden alle
fotovallen verwijderd uit het gebied waardoor we geen zicht meer hebben op de
nesten en de sociale organisatie van de lokale boommarters.




