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1. Voortplanting 

1.4 Veluwe 

Hans Teunissen heeft een verslag geschreven over de Speulder en Sprielderbossen, waar 
hij met gebruik van cameravallen heel goed voortplanting kan aantonen. Hij had 
4  lacterende moertjes dit seizoen en heeft nog nooit zoveel voortplanting aangetoond in 
zo'n klein gebied. Ook is er nu een beeld van het aantal territoria. Tevens blijken er meer 
mannetjes te zitten dan te voren gedacht. volgend jaar kan met nog meer zekerheid een 
beeld verkregen worden van het aantal mannelijke territoria.  Met deze manier van 
inventariseren kan in elk type bos bepaald worden of er boommarters voorkomen en of 
ze zich er voortplanten en hoeveel individuen er zitten, zowel mannetjes als vrouwtjes. 
Zolang je de camera’s maar in de maand mei plaatst (zichtbaarheid lactatie en minder 
kans op zwervers voor de camera). 

Hierbij sluit geheel aan het nieuwste van Vilmar Dijkstra op de Veluwezoom. Ook hij 
heeft in alle mogelijke territoria (8x) “befcams” hangen en ook de befpatronen 
vastgelegd. Hij heeft het idee dat jonge dieren zich het eerst melden. Op Hagenau een 
dier met maar één werkend oog. Op het aangrenzende Louisakamp een dier waarbij het 
linkeroog minder licht terugkaatst – is dit misschien een verwant? Vilmar heeft 
interessante foto’s van zijn opstellingen, die we wel eens in Marterpassen terug zullen 
vinden. 

2. waarnemingen 

2.1  Noorden 

12-10, bij Noordwolde Weststellingwerf (/view/124572372), foto 

2.3 Utrecht 

In Bilthoven werd de jacht van een boommarter op een eekhoorn vastgelegd. Zie 
/waarneming/view/125869221. 

2.4 Veluwe 

13-8, Leusveld, view/124493932; schors van dode eik aftrekkend: daaronder 
inspecterend op voedsel  

2.8  Zuiden 

10-5, twee ex. Mattenburgh bij Bergen-op-Zoom, view/124422737 

voorts  

2.1 Berkenheuvel (Dr) (foto);  

2.2 Kuinderbos; Hollandse Hout; Oostvaardersplassen 2x; 



2.4 Plankenwambuis; Noord Ginkel; 

2.6 Veneweg bij Ronduite; de Wieden; Holten;  

2.7 Egmond; Heemskerk (foto);  

3. verkeersslachtoffers 

3.4 Veluwe 

29-9,   A 28 bij Nulde (Dasselaar), view/124125311. 

3.9  Gooi e.o. 

10-10, A27 bij knooppunt Eemnes (144,3/471,1), view/124386895; gele bef 

voorts  

3.1 A28 bij Beilen; A28 bij Assen; 

3.2 A6 bij Praamweg, A6 bij Emmeloord (die twee op één rit door Ronald Messemaker),  

3.4 A12 Waterberg (Robert Keizer); Amersfoortse weg bij Nw Milligen (via bosw. Snel); 
N795 bij Tongeren (foto); N310 bij Otterlose Bos, foto; A50 bij Epe 

3.6 N375 bij Meppel (foto); N48 Ommen; N331 bij Vollenhove; 

3.7  N9 bij Schoorl (foto);  

4. diversen 

4a. steenmarters van opvallende plekken. 

Juv steenmarter aan Europaweg bij Apeldoorn en Ugchelen (foto). 

  

 


