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1. Voortplanting 

1.2 Flevoland 

25-6-16, twee exemplaren Praambos (view/120349452) 

1.3 Utrecht 

2-7-16, Den Treek-Henschoten bij Leusden 2 gezien (/view/120578226). 

1.4 Veluwe 

In territorium Roekel Valenberg , in Nieuwsbrief 4 genoemd “rondom de derde 
nestboom”, stelde Mark Ottens nu drie jongen vast. Op 4 juni zag Mark dat de moer van 
Roekel Westenrode (eerder genoemd rond nestboom 2014) aan het einde van de middag 
haar holte verliet en zich in de kruin van de boom tegoed deed bij een natuurlijke holte 
vol regenwater! Dit bleek inderdaad dezelfde moer te zijn als in 2014, die ook in 
december 2015 gezien was. Al rondstruinend viel een grote marterman op die aan het 
fourageren was en ondertussen tegen een beuk markeerde.  Op 7 juni werden de jongen 
in Kootwijk verhuisd (Mark Ottens). Rond 13 juni waren er jonge marters rondom de 
nestboom. 
In de Speulder en Sprielder Bossen heeft Hans Teunissen een eindstand van 8 moertjes 
en 6 mannetjes op een oppervlakte van ongeveer 4 bij 5 km.  “Van de 8 moertjes waren 
er 4 duidelijk lacterend. In zo een minder muizenjaar vond ik ook in het verleden meestal 
geen nestboom. Door met cameravallen te inventariseren ben ik nu dus beter in staat om 
voortplanting aan te tonen. Nu blijft natuurlijk de vraag of de andere moetjes zich niet 
hebben voortgeplant of dat ik ze niet voor de camera had op het moment dat de tepels 
zichtbaar lacterend waren. Ik denk dat bij moetjes in wintervacht lacterende tepels 
moeilijk te zien zijn. Waarschijnlijk moeten de cameravallen vooral van begin tot eind 
mei geplaatst worden wanneer ze de zomervacht hebben om voortplanting aan te tonen. 

Ik wil volgend jaar ook uitzoeken hoeveel weken een lacterend moertje zichtbaar is voor 
de camera. Zo kan ik beter inschatten hoe groot de kans is dat ik een geval van 
voortplanting mis” 

Veel succes! 

Op 12 juni zag Rombout IJsendijk  niet ver van de parkeerplaats bij Drie drie jonge 
boommarters spelen. Dit zal wel een van de stelletjes van Hans Teunissen zijn geweest! 

Op 27-6 volgens waarneming.nl (view/120448947) een “adult” dier in dezelfde bossen: 
maar de staart op de foto wijst eerder op een jong. 

1.5  Gelderse Vallei 

Mark Ottens stelde vast dat een jong op 5 juni al “zindelijk” was: een jong klom in de 
morgen naar buiten, deed zijn poepje verticaal hangend aan de stam, en klom 
vervolgens weer naar binnen! Rond 11 juni had hij spelende jonge marters rondom 
Breeschoten. 

  



Nabij de kleine bezitting De Buzerd bij Barneveld moet wel haast een nest hebben 
gezeten gelet op twee slachtoffers op de A30 vlak na elkaar (zie 3.5) 

1.6 Oosten 

Bij het nest in Salland van Ronny Hullegie trof hij op een gegeven ogenblik een dood jong 
aan dat half uit het nest hing. “Uit nadere inspectie bleek dat het onfortuinlijke diertje 
(man) met een van zijn achterpoten klem zat in spitse wig in het hout van de boom net 
onder de holte. Het dier zat zo vast dat het Ronny zelfs moeite koste om dode dier los te 
krijgen (Daniel Tuitert). 

Jop Bakker  nam een boommarter op film op in de Slangenburg bij Doetinchem 
(voortplanting voor het tweede jaar op rij). Daar was de NHV in 1995 al blij met 
bepaalde aanwijzingen voor het voorkomen van “-marters”!  Maar bovendien treden er 
twee jongen op. Mooi is te zien “hoe de 2 jongen even hun geurklier bij de onderbuik 
over die liggende stam wrijven. Het moertje heeft het lastig, 2 van die buitels bij je en 
dan moet je ook nog prooi zien te vangen” (via Florian BIjmold). 

Jop heeft de indruk dat de boommarters dit jaar meer dag-actief zijn dan in vorige jaren. 
Zou dat wijzen op een tekort aan prooi? 

1.7 Westen 

Leo Heemskerk fotografeerde een van z’n jongen in het Noordhollands Duinreservaat (zie 
vorige Nieuwsbrief): view/119702229. 

In 1.2 Flevoland en 1.6 Oosten, vond Florian Bijmold holle bomen met een flinke latrine 
in de takken, bomen die dit jaar misschien een nest hebbe nbevat en in de gaten moeten 
worden gehouden voor volgend jaar, in het Kuinderbos (2x) en bij De Eese. 

1.9 Gooi e.o. 

Op 10 juni nam iemand drie marterachtige dieren waar in Laren (NH); omdat ik in die 
gemeente woon, ben ik erg geïnteresseerd. Maar ik moet er wel eerst meer van weten. 

2. waarnemingen 

Voorts 2.1 Eelde (via Florian Bijmold)  2.2  Kuinderbos  2.4 Hazeleger (foto),  rondom 
Schaarsbergen, Leusveld  2.7 Bakkum,  Amsterd. Waterleiding Duinen, Zwanenwater, 
Meijendel bij Wassenaar, 2.8 Ossendrecht, Woensdrecht, 

2.9 Naardermeer (2x), 

3. verkeersslachtoffers 

3.5 Gelderse Vallei 

25-6, A30 paal 18.3/4 west (nabij de Buzerd) 

28-6, A30 zelfde paal oost (beide Robert Keizer) 

  



Voorts 3.2 A12 bij Driebergen, 3.4 A50 bij de bocht Grijsoord, Garderenseweg thv het 
gehuchtje Houtdorp, A50 nabij Heerde (Zwolse Bos), A50 hmp 23,0 ri Apeldoorn thv 
Petrea Wapenveld, N224 bij Lichtenbeek, N344 (Amersf. Straatweg) bij Kroondomein, A1 
bij Voorst, 3.6 Dalfsen  3.9 A1 bij Laren 

4. Diversen 

De noteboom bij ons is aan het dragen op een reuzemanier. Ik bedoel dus dat hij vol 
kleine nootjes zit. Als dat zou vooruit lopen op de mast, dan komt er een rijk eikels- en 
beukenotenjaar. Daarop leek trouwens ook de rijke beukenbloei wel te wijzen. 

5. WBN 

Dit zou dus het laatste nummer moeten zijn van de Boommarter Nieuwsbrief, die in de 
18 jaar van zijn bestaan is gegroeid van zeven naar meer dan 180 abonnees. De talloze 
trouwe lezers die mij keer op keer van hun commentaar op de afleveringen voorzagen 
worden ten zeerste bedankt, en nog meer de even tallozen die met het materiaal aan 
kwamen! Ieder die wil kan voortaan terecht op 

http://www.zoogdiervereniging.nl/werkgroep-boommarter-nederland 

onder het kopje:   Nieuwsbrief . 

Zolang het duurt. 

Henri Wijsman 

 


