BOOMMARTER NIEUWSBRIEF 2016-6 achttiende jaargang, per 9 juni 2016
Redactie: Henri Wijsman. Verspreiding: Willemien Wijsman

1. Voortplanting
1.1

Noorden

Ik had nog niet bericht dat er dit jaar geen nestvondsten van de kant van Hans Kleef te
verwachten zijn, die ons in vorige jaren altijd weer verbaasde door de enorme aantallen
die hij rapporteerde.
1.3 Utrecht
De gebr. Achterberg rapporteren hun nesten de laatste jaren pas ná het seizoen. Zij
hadden op 23 mei zeven nestplaatsen gevonden, waarvan er toen alweer vijf verhuisd
waren en niet teruggevonden. Chris oppert dat het tekort aan muizen de moertjes er toe
brengt om korter op één plek te blijven zitten. Hun laatste bewoonde boom was een zeer
grote eik, deels gespleten, met een bodem van de holte die bijzonder diep ligt gezien
vanuit de opening. Op 2 juni verscheen een moer met jongen toch weer in de eerder
verlaten nestboom.
1.4 Veluwe
De moer van Kootwijk is gedetermineerd en blijkt inderdaad dezelfde moer als in 2015 te
zijn (Mark Ottens). De jongen daar zijn omstreeks 12 april geboren.
1.5 Gelderse Vallei
24-5, N224 bij Scherpenzeel, zogend vrouwtje overreden, het lijkt er op alsof alleen de
voortepels waren aangezogen waarvan 1 iets minder, wat zou wijzen op een of
hoogstens twee jongen. Daar in de buurt hadden Gerrit Visscher en Mark Ottens al een
boom met latrine onderzocht, maar deze was leeg, evenals verscheidene andere holle
bomen (via bosw. Govert Bos).
Diens zoon Alex Bos maakte een mooie fotoserie van spelende jongen bij het nest in
Breeschoten.
Gewoon in de krant stond het nieuws van een jonge boommarter die op 10 mei
gevonden was op een bospad in Schaffelaar bij Barneveld. Het diertje leeft nu in een
opvangcentrum (nieuws via Mark Ottens). Reeds in ons onderzoek van 2003/04 was
voorspeld dat Schaffelaar wel eens een nest zou kunnen bevatten. Mark heeft er al een
holle boom onderzocht met prooiresten en zelfs wat mest, maar dat moet een
verblijfboom zijn geweest, want die was leeg. Op de facebook pagina van De Toevlucht in
Amsterdam kunnen we de kleine zien (22 mei), toen hij nog “steenmarter” heette; hij
lijkt geboren niet na 3 april.
1.6 oosten
Op 29-5 zag Ronny Hullegie op de Sallandse Heuvelrug vlak bij Haerle, in een ondiepe
opening in een beuk tenminste één jong dat duidelijk zichtbaar was.

1.7 Westen
In het Noordhollands Duinreservaat vond Leo Heemskerk tijd om een boom te
controleren met een forse latrine in de takken; maar hij vond op 27 mei alleen een dood
jong, naar hij denkt niet ouder dan twee weken, dus dat zou bepaald wel heel laat
geboren zijn; maar misschien lag die daar al geruime tijd dood.
Tussen 30 mei en 2 juni waren een moer en twee jongen aanwezig in de bekende
verhuisboom bij Castricum, zie https://www.youtube.com/watch?v=eoC71xG-qRk .
Op 5 juni verschenen een moer en twee jongen ‘in de Wildernis’ op cameraval (geen
boom met sporen daar) . Tenslotte noemt Leo nog dat er in het gebied Schoorl/Bergen
(SBB) een boom is met zeker twee jongen, in een andere boom dan vorig jaar. De moer
heeft een oog dat dof wit grijs is. Op 3 juni werden de jongen verplaatst naar een andere
boom, maar daar waren ze na drie dagen al weer weg. Leo meldt dat er in dat gebied ze
wel wat cameravallen kunnen gebruiken.
Zouden er in onze boommarterwerkgroep cameravallen zijn die niet meer gebruikt
worden maar wel werken? Dan kunnen zij die inzetten.
Op 3 juni werden de jongen verplaatst naar een andere boom, maar daar waren ze na
drie dagen al weer weg.
2. waarnemingen
2.9 Gooi e.o.
31-5, Bikbergen (Blaricum), Ronald Beskers meldt dat er opvallend veel predatie is van
nestkasjes, hele legsels met nest en al er uit. Dit moet wel samenhangen met een daljaar
voor muizen. De takkeling raven daar zijn in aantal van vijf naar drie teruggelopen,
alweer is de boommarter de verdachte.
voorts 2.1 Schipborg, 2.3 Baarn (145,5/ 468,8); 2.4 Rozendaal, 2.6 Noetselerveld, 2,7
Amsterdamse Waterleiding Duinen, Meijendel (foto), Robbenoordbos, 2.9 Naardermeer
Grote Meer-Oost
3. verkeersslachtoffers
25-5, A7/A8 bij Zaandam, view/119138786
Zie ook 1.5
voorts 3.2 A 6 Lelystad, A6 ten N. van Lelystad, 3.4 Nw Milligen, A12 Grijsoord
(tweemaal gemeld of twee verschillende??), A50 Heerde
5. WBN
Het is mijn bedoeling hierna nog begin juli een laatste nummer (7) rond te sturen.
Daarna komt het nieuws te staan op onderstaande internet site.
Nieuwsbrief no. 5 is, als proef, al gezet op de site:
http://www.zoogdiervereniging.nl/werkgroep-boommarter-nederland
onder het kopje:

Nieuwsbrief .

Alle commentaar is zeer welkom!! Men zal de lay-out wel niet mooi vinden. Ik
geloof dat die afhangt van mijn overgang naar Windows 10, en er zal wel niets aan te
doen zijn. Het is de bedoeling dat de nieuwe manier van weergeven vager zal zijn, omdat
iedereen het kan lezen, minder persoonlijk en levendig, en dus saaier. Alweer: niets aan
te doen,
Dit is dus blijkbaar iets anders dan http://www.werkgroepboommarternederland.nl, een
site die sinds 1-1-’11 niet meer is bijgewerkt, het lijkt wel een grap.
Henri Wijsman

