
BOOMMARTER NIEUWSBRIEF 2016-11 achttiende jaargang, per 20 december 2016. 

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

1. Voortplanting 

Op Beukenburg en in de Ridderoordse Bossen lopen  drie boommarters rond die door Jaap  Mulder  (en 
Ruud van den Akker) voor zien zijn van een zender, twee vrouwtjes en één mannetje. Deze jonge dieren 
zullen een blik kunnen doen werpen op het verschijnsel van de dispersie, het op een gegeven moment 
verlaten van het ouderlijk terrein. 

2. waarnemingen 

2.1  Noorden 

2.2  Florian Bijmold hoorde omstreeks 20 october in het Kuinderbos een duidelijk gekrijs van twee dieren 
dat hem sterk deed denken aan gekrijs van marters zoals hij het op een filmpje van Ruud van den Akker 
gehoord had. Hij neemt aan dat het om boommarters ging, maar het was pikdonker. 

2.8 De boommarter maakte gebruik van de pas één jaar oude natuurbrug tussen Loonse en Drunense 
Duinen en Huis ter Heide (Natuurdatabank NM) 

voorts 

2.1 Eelde; Dwingeloo (foto!); 

2.2 Kemphaanweg Almere-Hout, 

2.4 Garderen (foto) 

2.6 Bungalowpark Holten (foto), 

2.7 dorp Bergen; Meijendel, Wassenaar; Heerenduinen bij IJmuiden; De Pan (ZH); 

3. verkeersslachtoffers 

3.6 op zandweg (!) tussen Haaksbergen en Neede, foto, view/126535017 

voorts 

3.1 A7 bij Beetsterzwaag; A28 tussen Beilen en Spier; 

3.4  A1 afslag Stroe hmp 65 (bosw. Harry Hees); 

3.6 N35 bij Laag Zuthem ; N375 bij Meppel, 

3.7 N208 bij Driehuis 

4. diversen 

4a. steenmarters van opvallende plekken. 

Oostburg, Zeeuws-Vlaanderen. waarneming/view/126824089 (met spierwitte bef) 

  



Aan alle lezers en boommarter-vrienden 

De boommarter is, gelukkig, een algemeen dier geworden! Het valt mij zwaar om alle gegevens iedere keer 
weer te ordenen; ja ,wat zeg ik, veranderingen in iemands leven kunnen dat geheel onmogelijk maken en 
zo vergaat het ook mij. Ik moet de taak van redacteur neerleggen. 

U allen veel dank voor de vele contacten, maar voortzetting van de Nieuwsbrief is mij niet meer mogelijk. 

Henri Wijsman 

P.S. Als afscheidscadeautje de terugkeer van de otter in het Naarder meer, waar die in mijn jonge jaren nog 
huisde. 

 


