
BOOMMARTER NIEUWSBRIEF 2016-8 achttiende jaargang, per 10 augustus 
2016 

Redactie: Henri Wijsman. Wie over een bepaalde waarneming meer wil weten, kan 
contact opnemen met de redactie via hjwwijsman@tele2.nl 

1. Voortplanting 

1.1 Noorden 

3 juli, Sellingen (Gr), 4 jonge boommarters bij theehuis, prachtig te observeren (Nico de 
Vries) 

1.3 Utrecht 

20-7, Amerongen, 4 ex. in de bomen (view/121590190) 

1.4 Veluwe 

Bij de Motketel aan de Niersense weg zijn foto’s gemaakt van een nest met 4 jongen (via 
Harry van Diepen). 

18-7, N.P. Hoge Veluwe, Fazanterie, “Twee marters op de grond gezien vanaf de weg. 
Een klom in een boom en verdween daar in” (view/121551482) 

1.7 Westen 

30-7, 2 spelende boommarters bij Heemskerk (/view/121966545) 

1.9 Gooi 

Ik hoor dat bij het onderzoek met camera’s naar dassen in een deel van het 
Spanderswoud bij Hilversum in april, mei en juni regelmatig een (of meer) boommarters 
op de foto verschenen zijn en tenslotte in juli ook jongen (met dank aan Marten van 
Bracht en John Didderen).  

2. waarnemingen 

2.4 Veluwe 

2-8,  Hoog Buurloseweg (Ugchelse Bos)187/466 twee boommarters, staken de weg over 
achter elkaar rennend, 17.45, donker, miezerig weer (Hans Vink) 

23-7, Vilmar Dijkstra bekeek foto’s op de Imbosch; twee mannetjesmarters (buren) 
hebben wonden in de nek. Het is net alsof er een grensconflict is uitgevochten. 

2.9  Gooi   e.o. 

In Nieuwsbrief 7 is vermeld dat in Laren NH jonge boommarters zijn gezien. Dit betreft 
een moer met twee jongen. Omdat er in de buurt wel een enkele holle boom 
staat  zal  e.e.a. in 2017 extra aandacht krijgen. 

  



2.8 Zuiden 

31-7, Ossendrecht bij de grens, gele keel, donker (/view/122004059) 

voorts 

2.4  Staverden, Doorwerth, Laag Soeren (Erik v Dijk, foto’s), 

2.6 Weerribben bij Kalenberg (foto, lijkt wel een jong (view/121140437)), Veneweg bij 
Ronduite (nu eens een keer een levende!), Eerde, 

2.7 Vlaardingen Broekpolder, Bergen (gele keelvlek), 

2.9 nabij Muiden (foto), Spanderswoud (krijsend) 

3. verkeersslachtoffers 

3.7 Westen 

21-7, Donkere Duinen bij Huisduinen (Den Helder), foto, view/121595934. Chris 
Achterberg geeft aan dat de staart (dun en relatief kortharig) wijst op een jong van dit 
jaar. 

voorts 

3.1 A28 Spier (Dr), N381 bij Hoogersmilde, 

3.2 N302 bij Harderbos; N306 ; 

3.4 A 28 km 77.1 (Wezep) en/of hmp 78,4, A28 77,0,  A28 69,0, N224 EdeseBos, A12 
Hoekelum, N344 bijAardhuisweg (Adrie Nieuwenhuizen), N310  67,5 bij Harskamp, A1 bij 
Kootwijk, 

3.6 A1 Holten,  N35 bij Raalte, 

4. diversen 

Vlaanderen 

Verschenen is Marternieuws 21. Het artikel over de boommarter vermeldt nieuwe 
waaanemingen in Oost-Vlaanderen (Drongengoed), de Antwerpse Kempen (o.a. een 
moer met drie jongen!) en enige doodvondsten aan de grens, zowel aan de Nederlandse 
kant als aan de Vlaamse kant) en West-Vlaanderen (Wijnendalebos, ten ZW van Brugge). 

Er is ook een INBO-rapport verschenen over de boommarter in Vlaanderen 2009-2015, 
het is zelfs te downloaden. Dit is door de secretaris WBN aan alle leden toegestuurd. 

5. WBN = Werkgroep Boommarter Nederland 

Nieuw emailadres van Sim Broekhuizen:  sim.broekhuizen@deds.nl 

 


