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Interne zaken werkgroep:
Doelstelling van de Werkgroep Boommarter Nederland (WBN) is het verbinden van eenieder die zich
hobbymatig of professioneel met onderzoek aan boommarters bezighoudt. Bij vragen over
boommarters die we als bestuur niet meteen zelf kunnen beantwoorden, verwijzen we door naar
onze leden die zich professioneel inzetten voor boommarters.
De leden van de WBN doen onderzoek naar diverse aspecten van de boommarter in verschillende
gebieden in Nederland: nestbomen zoeken en informatie verzamelen over voortplanting,
verspreidingsonderzoek, et cetera. Ze kiezen daarbij de methoden die hen het beste passen; al dan
niet jaren achtereen op dezelfde manier nestbomen zoeken in hetzelfde gebied, al dan niet met
gebruik van wildcamera's, hengelcamera's en andere methoden. Dit levert veel inzicht in gedrag van
de boommarter. We delen onze resultaten en ervaringen via ons jaarverslag Marterpassen, die
meteen na verschijnen in maart/april beschikbaar is voor de leden en relaties (o.a. bos- en landgoed
eigenaren) en een jaar na verschijnen op de website van de zoogdiervereniging openbaar
beschikbaar komt. Ook organiseren we jaarlijks 2 ledenbijeenkomsten (maart/april en oktober)
waarin leden hun resultaten en ervaringen uitwisselen en we een excursie in een
'boommartergebied' doen.
Wat de WBN de leden te bieden heeft, is informeel toegang tot een netwerk van amateur-,
gepensioneerde en professionele biologen, hun resultaten, kennis en ervaringen via de
bijeenkomsten en via het jaarverslag ‘Marterpassen’. Het gaat veelal om kennis die aanvullend is aan
wat in wetenschappelijke literatuur te vinden is.
Het bestuur van de WBN is per 1 januari 2020 uitgebreid met Monique Bestman (secretaris) en Carlo
Wijnen (penningmeester). Bram Achterberg heeft zijn voorzitterstaken overgedragen aan Florian
Bijmold en zich teruggetrokken uit het bestuur. De ledenlijst is geactualiseerd, hetgeen eind 2020
resulteerde in een lijst met 64 leden. De werkgroep is administratief meer gebruik gaan maken van
de faciliteiten van de zoogdiervereniging. Zo is het mailadres is veranderd in
boommarterwerkgroep@zoogdiervereniging.nl, we hebben een webpagina via de
Zoogdiervereniging en onze financiën verlopen ‘geoormerkt’ via de bankrekening van de
Zoogdiervereniging.
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Activiteiten in 2020:
De voor- en najaarsbijeenkomst zijn geannuleerd vanwege de Coronamaatregelen. Marterpassen 26,
het jaarverslag over 2019, is per post opgestuurd naar de leden en andere relaties. De leden hebben
hun veldwerkzaamheden grotendeels kunnen voortzetten. Eind 2020 is dan ook begonnen met het
verzamelen en redigeren van bijdragen van de leden voor Marterpassen 27.

Werkgroep Boommarter Nederland is een werkgroep van de Zoogdiervereniging.
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