Eindelijk boommarterbeelden uit de Limburgse Kempen!
Van alle Vlaamse provincies is uitgerekend de meest bosrijke diegene met het
minst aantal boommarterwaarnemingen (satellietgemeente Voeren even buiten
beschouwing gelaten). Zo is Limburg de enige provincie waar nog geen
verkeerslachtoffers werden ingezameld, en tot op heden was het ook de enige
provincie waar de soort zich nog niet liet ‘vangen’ door cameravallen, ondanks
wijd en zijd gebruik ervan. Zichtwaarnemingen zijn altijd uiterst schaars geweest en ook over het
historisch voorkomen is zo goed als niks bekend. Vanaf het begin tot halverwege de jaren ‘90
hebben we in elk geval weet van enkele betrouwbare waarnemingen in het Pijnven te Hechtel-Eksel
en in De Maten te Genk. Naar het einde van de jaren ‘90 toe koloniseerde de steenmarter vanuit
het zuiden en oosten grote delen van de provincie die voorheen lange tijd steenmartervrij waren.
Meerdere meldingen van boommarters uit deze periode bleken op steenmarters te slaan.
Waarnemers waren vaak zelf niet helemaal zeker welke soort ze nu juist gezien hadden.
Omgekeerd zijn er mogelijk ook boommarters door de mazen van het net geglipt omdat ze als
steenmarter werden gedetermineerd…
Enkele jaren geleden kon Marc Fourier in de bossen in het westen van de gemeente Genk een
jagende boommarter waarnemen. Sindsdien bleef het er stil rond de soort. Een cameraval
geplaatst door Jos Tuininga bracht daar echter verandering in. Op 11 juni jongstleden om 11:04 in
de voormiddag loopt een boommarter (kennelijk in goed gezelschap, te zien aan het krabben…)
voor de lens! Het filmpje kan je hier bewonderen.

Boommarters in de provincie Antwerpen
Boommarter gefotografeerd in Ravels (provincie Antwerpen)
Het Agentschap Natuur en Bos Regio Turnhoutse Kempen zet sinds enkele jaren fotovallen in,
vooral met het oog op het vaststellen van boommarters in de domeinbossen. Al die tijd waren het
telkens steenmarters of bunzings die zich lieten zien, geen boommarters… Onder het motto ‘de
aanhouder wint’ werd echter vlijtig verder gewerkt en op 17 juni 2014 was het eindelijk prijs in het
Gewestbos Ravels. Het betreft de eerste gedocumenteerde waarneming van boommarters in deze
hoek van de provincie.

Boommarter in het Gewestbos Ravels, 17 juni 2014 (foto ANB Regio Turnhoutse Kempen)

