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Werkgroep Boommarter Nederland 
 

Huidige samenstelling van het werkgroepbestuur: 

Voorzitter:   Bram Achterberg 

Secretaris:   Florian Bijmold 

Penningmeester:  Bram Achterberg 

Redactie nieuwsbrief:  Sim Broekhuizen en Henri Wijsman 

 

Contact-e-mailadres: 

boommarterwerkgroep@zoogdiervereniging.nl 

 

 

Interne zaken werkgroep: 

De Werkgroep Boommarter Nederland (hierna WBN) hield in het voorjaar en het najaar van 2019 

een overleg voor alle leden. Bij het najaarsoverleg werd een nieuw bestuur gelanceerd. Voorzitter 

Bram Achterberg trad af en bij goed bevinden van de WBN leden werd Florian Bijmold gekozen om 

de functie van voorzitter te bekleden. Zijn functie als secretaris kwam daardoor te vervallen. 

Monique Bestman werd naar voren geschoven om secretaris te worden van de WBN en Carlo Wijnen 

penningmeester. Dit nieuwe bestuur treedt per 01-01-2020 aan.  

Sim Broekhuizen en Henri Wijsman hebben aangegeven dat ze na 2019 niet meer de redacteurs van 

ons blad de Marterpassen zullen zijn. Het bestuur gaat op zoek naar twee nieuwe redacteurs.  

 

Activiteiten in 2019 

Een vaste kern van WBN leden volgt boommarters op allerlei mogelijke manieren. Er wordt gebruik 

gemaakt van trapcams voor ‘opstellingen’ om boommarters individueel te herkennen. Er wordt 

gericht naar nestelplekken gezocht. Met hengelcams worden reproducties vastgelegd in holle bomen 

of nestkasten en er vindt al meer dan drie jaar een zenderproject (met gezenderde boommarters) 

plaats in de bossen bij De Bilt en Bilthoven. Jaarlijks worden bevindingen en verslagleggingen van het 

onderzoek gepubliceerd in de ‘Marterpassen’. De WBN heeft voor de verandering in 2019 twee keer 

een overleg gehouden. Dit was in het voorjaar en in het najaar. Formele en informele zaken worden 

besproken en er is ruimte voor het geven van lezingen en het wordt altijd met een excursie 

afgesloten. In 2019 vonden die plaats in het voorjaar in Kootwijk bij Staatsbosbeheer (Veluwe) en in 

het najaar bij Leersum bij Staatsbosbeheer (Utrechtse Heuvelrug). 

 

Extra vermelding verdient 

In 2019 bestond de WBN 25 jaar! De WBN bedankt Bram Achterberg, Henri Wijsman en Sim 

Broekhuizen voor hun betekenis en bewezen diensten voor de WBN. Het bestuur zal deze drie leden 

bij het komende voorjaarsoverleg in het zonnetje zetten.  

 

Werkgroep Boommarter Nederland is een werkgroep van de Zoogdiervereniging. 

 


