Met veel droefheid melden we het overlijden van Paul Vercauteren op 4 mei 2015.
Paul Vercauteren was vogelringer bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen en conservator van het natuurreservaat de Fondatie van
Boudelo in Sinaai. Hij was één van de pioniers van de natuurbescherming in het
Waasland. Sinds de opstart van het marternetwerk in 1998 werkte Paul ook mee als
vrijwillig koerier en stockeerder.
Paul was als conservator zeer begaan met zijn gebied, hij volgde het
broedvogelbestand van zeer nabij op en het garanderen van de rust voor de
aanwezige fauna lag hem nauw aan het hart. Hij was dan ook dagelijks in zijn
gebied terug te vinden, tijdens ons veldwerk kruisten onze paden talloze keren. De
broedvogels maar vooral ook de boommarters waren het gespreksonderwerp bij
uitstek. Paul heeft ons boommarteronderzoek altijd ten volle gesteund en

gewaardeerd. Meer nog, hij verleende ook actief zijn medewerking.
We hebben dan ook veel te danken aan Paul. Via hem bereikte ons het
eerstejaarsmannetje dat begin juli 2000 op de Weimanstraat in Sinaai werd
doodgereden. Daarmee werd voor het eerst het ontegensprekelijke bewijs geleverd
dat boommarters zich ook in Vlaanderen voortplanten. Een mijlpaal in het Vlaamse
boommarter- en zelfs zoogdieronderzoek! Toen in juli 2004 op diezelfde weg ook
een lacterend vrouwtje werd overreden, trok Paul er op uit met zijn videocamera en
slaagde erin de jongen te filmen in het bosreservaat de Heirnisse. In 2011 kon Paul
schitterende beelden van de gezenderde marter Eufrasie en haar jongen bij de
nestboom maken.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en naasten.

Ook uit de Antwerpse Kempen is er nieuws van het boommarterfront. Guy
Laurijssens kreeg tweemaal een boommarter voor de lens van zijn cameraval in de
bossen van Oostmalle: op 6 mei en 21 mei 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=OsEkAqKnCzM
https://www.youtube.com/watch?v=OC2mwrExcaI

Dit is alweer een ‘nieuwe’ locatie waar boommarters met cameravallen werden
vastgesteld. Toch is de aanwezigheid van boommarter in de bossen van Oostmalle niet
nieuw. Enkele jaren geleden meldde Ilf Jacobs ons de vondst van twee dode
boommarters - op minder dan een jaar tijd - in het begin van de jaren ‘90. De bossen
van Oostmalle worden in het zuiden begrensd door de E34, maar aan de overzijde van de
autosnelweg lopen de bossen gewoon door. Daar werd op 1 september 2013 door JNM
Neteland een eerstejaarsboommarter gefotografeerd met een fotoval in het gebied
Lovenhoek in Vorselaar (Marternieuws 12).

In het Gewestbos Ravels (830 hectare) slaagde het ANB er in om opnieuw een
boommarter voor de lens te krijgen. De vorige opnames in juni en september 2015
(Marternieuws 15 en 16) werden genomen op een andere locatie in het Gewestbos.

