
Cameravalopnames en zichtwaarnemingen 

Naast de verkeersslachtoffers werden opnieuw meerdere zichtwaarnemingen gedaan en 
cameravalopnames gerealiseerd in de regio Kalmthout-Kappellen. Op basis van de spreiding van jongen 
onder de verkeerslachtoffers in de zomermaanden van 2016 en andere waarnemingen mogen we uitgaan 
van minstens twee, mogelijk zelfs vier nesten in de onmiddellijke omgeving van het Grenspark 
Kalmthoutse Heide/De Zoom in 2016. In een artikel in Zoogdier  gaan we specifiek dieper in op de recente 
ontwikkelingen in de grensregio rond Kalmthout. Recent werden in Brasschaat door biologiestudente 
Lotte Gielis (Universiteit Antwerpen) meermaals boommarters gefotografeerd die gebruik maken van 
paddentunnels. 

https://youtu.be/motgD54KzpE 

Op 24 maart loopt een boommarter voor de cameraval van Kamil Daneels in het Wijnendalebos (Torhout, 
West-Vlaanderen). 

https://youtu.be/lcOtwyDiVY8 

Op 18 juni is er opnieuw een opname. Sinds het voorjaar van 2015 (zie Marternieuws 19) worden er 
regelmatig boommarters gefilmd of gefotografeerd in het Wijnendalebos. Dat boommarters er gevestigd 
zijn is intussen wel duidelijk. Het is nu enkel nog wachten op beelden van jongen. 

Lente 2017: Joost Reyniers maakte meerdere opnames van boommarter in de bossen van Hingene, aan 
de zuidelijke Scheldeoevers (Antwerpen). Dit is een nieuwe locatie waar boommarter wordt 
vastgesteld.  Aan de andere kant van de Schelde vinden we op ongeveer 20 km in vogelvlucht het 
bekende boommartergebied van Sinaai (Oost-Vlaanderen) en op dezelfde afstand maar ten zuiden van 
de Schelde ligt het Kravaalbos (grens Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant) waar sinds het najaar van 
2015 ook boommarters worden vastgesteld. 

Op de eerste beelden in maart zien we een boommarter die heel nadrukkelijk en intensief komt 
markeren: 

https://vimeo.com/224314678 

Dergelijk gedrag doet heel sterk vermoeden dat het niet om een toevallige  passant gaat maar om een 
marter die er gevestigd is. Op een aantal  beelden kunnen we bovendien duidelijk zien dat het om een 
mannetje gaat. Vervolgens werd in mei-juni met zekerheid een tweede boommarter vastgesteld, met een 
duidelijk verschillende keelvlek. Waarschijnlijk is dit een vrouwtje. Jongen werden voorlopig nog niet 
vastgesteld. 

../../pureportal.inbo.be/portal/files/13201745/Boommarter_in_grensstreek_Zoogdier_Jaargang_27_4_winter2016.pdf


 
 

Boommarter in Hingene, 6 juni 2017, foto Joost Reyniers 

17 mei 2017: Jos Tuininga kon met behulp van een fotoval opnieuw een boommarter fotograferen in het 
domein Bokrijk (Limburg). De vorige opnames in de regio Genk waarvan we weet hebben dateren van 
2014. 

 
 

Boommarter in Genk, 17 mei 2017, foto Jos Tuininga 



13 juni 2017: Koen De Smet filmde een boommarter in Zoersel (provincie Antwerpen). Het filmpje kan je 
hier bekijken.  

In 2016 werd al boommarter gefilmd in Zoersel (Marternieuws 20) en in 2015 in het nabije Oostmalle 
(Marternieuws 19). 

In de periode van oktober 2016 tot begin januari 2017 stelden we zelf dertien cameravallen op in het 
complex van het Raspaille-Moerbeke-Karkoolbos in Grimminge (Geraardsbergen, O.-Vl.) en het Kluisbos 
in Galmaarden (V.-Brabant), goed voor bijna 1200 cameravalnachten. Dit leverde uiteraard een veelheid 
aan opnames op van verschillende diersoorten, waaronder ook meermaals roofdieren zoals vos, 
steenmarter en bunzing – maar geen boommarter. Een voorzichtige conclusie (afwezigheid kan je 
moeilijk bewijzen) is dan ook dat er wellicht nog geen boommarters in het gebied aanwezig zijn. 

 

  


