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In de prehistorie was de boommarter al aanwezig in Vlaardingen.
Dit blijkt uit een vondst van een Schedel van een boommarter.
Deze is gevonden in 1958 bij een opgraving aan de Arij Koplaan (Westwijk).
Afmeting van de schedel zijn: 4,2 cm x 9,1 cm x 3,4 cm.
Datering: 5300 v. Chr. - 2000 v. Chr.
Periode: Neolithicum (5300 - 2000 v.C).
Dieren als de boommarter werden in de tijd waarschijnlijk gevangen voor 
het gebruik van de pels.

De boommarter was in 
de prehistorie al in
Vlaardingen aanwezig!

Nu na vele jaren is hij 
weer terug in Vlaardingen!

De boommarter werd voor het eerst vastgelegd op 8 april 2013, toen hij in de nacht om 
02.19 uur voorbij een cameraval liep. Het was een toevallige waarneming. De plaatsing van 
de camera was onderdeel van een onderzoek met cameravallen door het gehele Midden-
Delflandgebied voor het in kaart brengen van de aanwezige vossen.
De boommarter was een leuke ‘bijvangst’. Vanaf de eerste waarneming ben ik mij gaan rich-
ten op deze boommarter. De vraag was: is er 1 boommarter, zijn er meer of is het misschien 
een toevallige passant. 

Ik heb van 8 april t/m 13 september 2013 met de hulp van 1 tot 4 cameravallen in de Broek-
polder onderzoek gedaan naar de boommarter. In de rest van het verslag zijn de resultaten 
van dit boommarteronderzoek weergegeven. Van de overige zoogdieren die zijn vastgelegd 
tijdens het onderzoek heb ik een eigen verspreidingskaartje met waarnemingen gemaakt. 

Hierbij bedank ik de Gemeente Vlaardingen voor het toestemming verlenen voor het onder-
zoek met de cameravallen in de Broekpolder.

Screenshots van de video die gemaakt is op 8 april 2013 in de Broekpolder te Vlaardingen.
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De methode

Het onderzoek is gedaan met behulp van ca-
meravallen (ook wel fotoval, wildcamera of 
videoval genoemd). Een camera is vier nach-
ten opgehangen. Na vier nachten is de came-
ra verplaatst naar een andere plek. Op deze 
wijze is doorgegaan totdat vrijwel elk kavel 
in de Broekpolder, dat begroeid is met bo-
men, geïnventariseerd is. 

Voor het lokken van de boommarter is een 
combinatie van lokstoffen gebruikt. 
- zoutloze pindakaas
- valeriaanolie 
- kippenei (gedeeltelijk kapot gemaakt zodat 

de inhoud goed bereikbaar is).

Naast deze lokstoffen is een soort hengel voor 
de camera geplaatst. Bestaande uit een meta-
len pen die in de grond gestoken kon worden. 
Hier aan hing (bevestigt met wat ijzerdraad)
een stokje dat in de pindakaas gedoopt was. 
Het idee hierachter is dat de boommarter de 
pindakaas ruikt en op zijn achterpoten gaat 
staan om bij de pindakaas te kunnen. Als de 
boommarter op zijn achterpoten staat is de 
witte keelvlek goed zichtbaar voor de camera. Deze witte keelvelk is belangrijk omdat elke 
boommarter een unieke keelvlek heeft. Aan de witte vlek kun je de boommarter dus indivi-
dueel herkennen. Dit is voor het onderzoek essentieel, omdat ik wil weten hoeveel boom-
marters er in het gebied rondlopen.

Een stukje populierenbos in de Broekpolder waar de boommarter is vastgelegd op camera. Een geplaatste cameraval. De boommarter staand tegen de ‘hengel’. 

Frank van der Knaap naast een cameraval.
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De verzamelde gegevens van de
boommarter in de Broekpolder

Waarnemingen tijdens ‘vosseninventarisatie Midden-Delfland’
08-04-2013, 02.19u Loswal-01, kavel-1  Video (rond huppelend)
12-04-2013, 02.11u Loswal-11, kavel-3  Video (snuffelt) 
12-04-2013, 02.12u Loswal-11, kavel-3  Video (snuffelt)
12-04-2013, 02.13u Loswal-11, kavel-3  Video (pakt ei)
12-04-2013, 23.21u Loswal-11, kavel-3  Video (poept)
17-04-2013, 04.14u Loswal-03, (Klauterwoud) Video (kort snuffelend)

ca. 24-04-2013 middag Loswal-03 (Klauterwoud) Vondst, keutel

Zichtwaarnemingen
06-05-2013,  10.52u Loswal-09, kavel-16  Zichtwaarneming (rustend)

06-05-2013,  17.00u Loswal-09, kavel-1  Zichtwaarneming

Boommarterinventarisatie Broekpolder
07-05-2013, 03.26u  Loswal-11, kavel-4  Video (schrikt)
07-05-2013, 22.43u  Loswal-11, kavel-4  Video (pakt ei en poept)
07-05-2013, 22.44u  Loswal-11, kavel-5  Video (snuffelt) 
07-05-2013, 22.45u  Loswal-11, kavel-5  Video (snuffelt)
07-05-2013, 22.46u  Loswal-11, kavel-5  Video (snuffelt)
07-05-2013, 22.46u  Loswal-11, kavel-5  Video (snuffelt, geurafscheiding)
07-05-2013, 22.47u  Loswal-11, kavel-4  Video (snuffelt)
15-05-2013, 00.03u Loswal-09, kavel 16  Video (snuffelt) 
15-05-2013, 00.07u Loswal-09, kavel 16  Video (snuffelt en pakt ei)
15-05-2013, 23.10u Loswal-09, kavel 16  Video (snuffelt, geurafscheiding)

28-05-2013  avond  Loswal-09, kavel 05   Vondst, keutel

12-06-2013 23.06u Loswal-08, kavel 19  Video, (passerend)
17-06-2013  00.34u Loswal-08, kavel 15  Video, (passerend, snuffelt) 

(19-07-2013 t/m 10-08-2013 camera’s niet in gebied aanwezig)

18-08-2013  03.48u Loswal-09, kavel 10   Video, (snuffelt en poept)

13-09-2013 einde project

1 exemplaar, rustend in boom, op een kleine 
10 meter hoogte. Af en toen even gapend/
draaiend, om vervolgens lekker verder te sla-
pen. In ieder geval tot einde verblijf (11.30u)  
ter plaatse.  Waarneming en foto’s: Arjan Joon

Overzicht van de Loswallen met daarin de boommarter-waarnemingen ingetekend.

Plaatsingen van de cameraval: 
Boommarter aangetroffen.

Boommarter niet aangetroffen.

Geen gegevens.

Bomen waarvan ik de (specht)holen gefilmd heb (zonder resultaat).

Boommarter zichtwaarneming.

Mogelijke boommartersporen (keutels, prooi(voorraad)).

Waarnemer: Ben Gaxiola

Boven in een stevige vork in de boom hing een 
dode buizerd. Een vermoedelijke ‘voorraad-
kamer’ van de Boommarter.

Aanvullende waarnemingen:

LW1k1

LW11k3

LW3

LW3

LW9k16

LW9k1

LW11k4

LW11k5

LW9k16

LW9k5

LW8k15

LW8k19

LW9k10

06-05-2013,    Loswal-09, kavel-15   Vondst van een prooi(voorraad)

LW9k15

Datum tijd lokatie    Wat is er waargenomen?



10 11

KErN
GEBIED 

KErN
GEBIED 

Boommarter territorium
(Interpretatie van de gegevens)

Boommarter aangetroffen op videoval. (     = territorium indicerend)

Boommarter zichtwaarneming

Mogelijke boommartersporen (keutels, prooi(voorraad))

Waarnemingen waarvan is vastgesteld dat het om het zelfde individu gaat.

Indicatie van het territoriumoppervlak als het een mannetje zou zijn (5 km2)

Indicatie van het territoriumoppervlak als het een vrouwtje zou zijn (2,5 km2)

Bosgebied

De interpretatie van de gegevens
Eén individu of meer?
Na bestudering van alle gemaakte videobeelden kom ik tot de volgende conclusie: 
In de Broekpolder is 1 individu aanwezig. Deze is duidelijk te herkennen aan de witte 
keelvlek met de twee donker vlekjes bij het begin van elke voorpoot. (Voor een complete 
serie foto’s van de witte keelvlek kijk op de volgende pagina’s). 

Gevestigd met een territorium of een toevallige passant?
Omdat dezelfde boommarter tussen 8 april en 18 augustus veelvuldig is waargenomen in het 
zelfde gebied kun je zeggen dat hij/zij hier gevestigd is en een vast territorium heeft. 

Wat is zijn leefgebied/territorium?
De boommarter is in elke beboste uithoek van de Broekpolder vastgelegd. Hij/zij maakt 
dus gebruik van de gehele Broekpolder. Als ik in de boeken kijk heeft een boommarter 
een territorium van ca. 5 km2. Dit betekent dat het zelfs goed mogelijk is dat hij/zij wel 
eens een aangrenzend gebied bezoekt, zoals de Aalkeetbuitenpolder of de Vlietlanden. 
Boommarters kunnen namelijk ook goed zwemmen. 
Twee kerngebieden binnen het territorium: Wel vallen twee kleine gebieden op die meer 
gebruikt worden dan de rest van het bos. Hier rust de boommarter en is hij erg vaak waar-
genomen op camera en ook wordt hier de omgeving veelvuldig gemarkeerd met geur/
uitwerpselen (dit staat op de naastgelegen kaart genoteerde als territoriumindicerend). 

Mannetje of vrouwtje?
Of het individu een man of vrouw boommarter betreft is onbekend. Meestal zijn het de 
jonge mannetjes die nieuwe gebieden ‘ontdekken’ en zich er vestigen. 

Waar komt de boommarter uit de Broekpolder vandaan?
In de ruime omgeving zijn geen andere boommarters ontdekt (geheel Midden-Delfland 
heb ik uitgekamd). De dichtst bij zijnde bekende boommarters zitten in de bossen ten 
noorden van Den Haag (Haagse Bos) en de duinen van Wassenaar. Deze zijn waarschijnlijk 
afkomstig uit de Amsterdamse Waterleidingsduinen en zijn via de duinstrook steeds verder 
zuidwaarts opgetrokken. Vlaardingen ligt een behoorlijk stuk landinwaarts maar boom-
marters kunnen per nacht flinke afstanden afleggen, 16 km is dan zeker niet vreemd. Ook 
zijn incidentele waarnemingen bekend uit het tussenliggendgebied. Zoals op 26-03-2012 
in het Balijbos bij Pijnacker en op 05-02-2009 is een vluchtende boommarter gezien die de 
brug bij de Zweth over de Schie over stak. Als je deze waarnemingen aan elkaar verbindt 
heb je een route met een aanééngeschakeld bos richting de Broekpolder dat mogelijk als 
corridor heeft gediend, maar een totaal andere route zou ook kunnen (via DNA-onderzoek 
kan men zien uit welke populatie deze boommarter afkomstig is).

Wat is de toekomst voor de boommarter in de Broekpolder?
In de Broekpolder zit 1 individu. Een boommarter kan een maximumleeftijd bereiken van 
11 jaar, meestal echter veel korter. Binnen die tijd kan het dat er een exemplaar van het 
andere geslacht het gebied bereikt. De boommarter is immers aan een opmars bezig. Tij-
dens mijn onderzoek kreeg ik namelijk al berichten van waarnemingen uit gebieden waar 
de soort voor het eerst gezien werd (Sorghvliet en Biesbosch). Mocht dit niet gebeuren 
dan verdwijnt de soort uit deze polder, maar ook dan is het goed mogelijk dat er weer een 
nieuwe boommarter vanuit de duinen of een ander gebied de polder opnieuw ontdekt. 
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Front-zijde van de keelvlek

Kleurenfoto: 
Arjan Joon

Zwart-wit beelden:
Frank van der Knaap

Linkerzijde van de keelvlek

Kleurenfoto: 
Arjan Joon

zwart-wit beelden:
Frank van der Knaap
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rechterzijde van de keelvlek

Zwart-wit beelden:
Frank van der Knaap

344

Algemene informatie over het voedsel van 
boommarters in Nederland.

Bron: http://edepot.wur.nl/114789

344

Buiten de eekhoorn zijn alle 
prooidieren uit de schijf in de 
Broekpolder aanwezig.

De nachtelijke activiteit van de Boommarter
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(op basis van cameravalwaarnemingen in de Broekpolder, Vlaardingen)
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11-09-2011  1   subadult verkeers-
slachtoffer Delft - algemeen [ZH] 
Bart Noort (WN.nl/marterpas-
sen2013)

23-06-2011 18:00 1   onbekend verkeers-
slachtoffer Wassenaar - De Horsten [ZH] 
Bart Noort (WN.nl/marterpassen2013)

24 juni 2010 zichtwaarneming door kinderen
duinen van Noordwijk (Marterpassen2013)

6 juli 2010 zichtwaarneming
duinen van Noordwijk

augustus 2012 fotoval Noordwijk en 
in een konijnenhok in Noordwijk.
(Bart Noort)

Wassenaarse en Haagse 
Duinen en landsgoederen

Amsterdamse waterleidings- 
duinen en Noordwijk

06-06-2013 21:00 1   onbekend ter plaatse 
Berkheide - Winning 3 [ZH] Noël Aarts        

Broekpolder
Vlaardingen

De BOOMMArTEr 
in Zuid-Holland

06-05-2013 zichtwaarneming Arjan Joon (WN.nl)

18-05-2012  1   adult verkeersslachtoffer 
Dordrecht - Polder de Zuidpunt [ZH] Merijn 
van den Hoogenhoff (vinder: Martin Mollet) 
(WN.nl/marterpassen2013) / Bron: http://
www.boswachtervanderneut.nl/

13-05-2012  1   adult ter plaatse Amsterdamse Waterleidingduinen - De Zilk [ZH] (WN.nl)
17-08-2011 17:30 1   zomerkleed ter plaatse Amsterdamse Waterleidingduinen - De Zilk [ZH] B Berkheij (WN.nl)
22-07-2011 13:00 1   onvolwassen verkeersslachtoffer De Zilk - Zilkerduinweg [ZH] Arjan van Egmond  / Bart Noort / Maarten Wielstra (WN.nl)
04-07-2011  1   onbekend ter plaatse Noordwijk (gemeente) [ZH] reinder Genuït
31-05-2011 01:22 1   onbekend met fotoval Amsterdamse Waterleidingduinen - Hoekgatterduin [ZH] G. Achterkamp
27-05-2011 21:00 1   adult vondst (dood) Amsterdamse Waterleidingduinen - Oosterveld [ZH] Bart Noort
06-03-2009  1   onbekend verkeersslachtoffer Noordwijkerhout (gemeente) [ZH] Externe bron
17-08-2008  1   onbekend verkeersslachtoffer De Zilk [ZH] Externe bron

23-04-2012  1   onbekend verkeersslacht-
offer Noordwijk (gemeente) 
Bart Noort[ZH] (WN.nl/marterpassen2013)

26-03-2012 16:05 1   onbekend ter 
plaatse Pijnacker - De Balij [ZH] 
Arjan Joon (WN.nl/marterpassen2013)

08-07-2008  1   adult ter plaatse Boskoop [ZH] 
Vivian Thonger (WN.nl)

Gepredeerd bosuil-ei door grote marter
pers. mededeling John Kleijweg

2011-2012 Fotoval waarnemingen
Amsterdamse Waterleidingsduinen
Bart Noort

7 mei2012 verkeersslachtoffer op de N206 
(lokatie niet exact bekend)

09-08-2012 wassenaar-rijksdorp zichtwaarneming 
(marterpassen2013)

05-02-2009 23:20 1   onbekend vluchtend De 
Zweth e.o. [ZH] Marius Geervliet (WN.nl/
marterpassen2013) ?

01-06-2013  1   onbekend ter plaatse 
Nieuw-Lekkerland - Landgoed Schoo-
nenburgh [ZH] NVWA Alblasserwaard 

?

09-05-2013  1   onbekend ter plaatse Vlaardingen - 
Broekpolder [ZH] Ben Gaxiola (WN.nl)

23-04-2012  1   onbekend verkeersslachtof-
fer rijnsburg - Bedrijventerrein Klei-Oost 
[ZH] Ab Steenvoorden / Bart Noort / Noël 
Aarts (WN.nl/marterpassen2013))

?

20-05-2009 00:30 2   onbekend ter plaatse Den Haag - Haagsche Bos 
[ZH] Gerjon Gelling (WN.nl/marterpassen2013)

steen of boommarter.

21-08-2013 Werkendam.
Zichtwaarneming.
Bron: http://www.bos-
wachtervanderneut.nl/

Verder is er een gerucht van een dood 
gevonden dier bij Woudrichem, maar van 
deze vondst is op de website waarne-
ming.nl niets te achterhalen.
Bron: http://www.boswachtervander-
neut.nl/

?

11-06-2008 06:00 1   adult verkeersslachtoffer Den Haag - Haagsche Bos 
[ZH] ricardo Peters (WN.nl/marterpassen2013)

24-05-2013 heeft Adviesbureau E.C.O. 
Logisch bekend gemaakt dat ze een 
Boommarter op fotoval hadden in 
Sorghvliet. 

06-10-2011 07:00 1   onbekend ter 
plaatse (zichtwaarneming) Meijendel - 
Pompstation e.o. [ZH] Noël Aarts (WN.nl/
marterpassen2013)

26-04-2008 07:55 1   onbekend verkeers-
slachtoffer Meijendel - Pompstation 
e.o. [ZH] Peter Meeuwenoord (WN.nl/
marterpassen2013)

?

?

?

?

?

zichtwaarneming van een boommarter

onzekere zichtwaarneming van een boommarter

cameraval waarneming van een boommarter

doodvondst van een boommarter

sporen van een grote marterachtige

gebied met waarschijnlijk een boommarter populatie

de mogelijk afgelegde route van de boommarter uit de Broekpolder

Kanaal de Schie / kanaal de Vliet

?

?

08-04-2013 fotoval Frank van der Knaap (WN.nl)

Opmerking: Vooral in de duinen in 
het noorden van Zuid-Holland missen 
nog wat waarnemingen.

Bronnen:
‘Marterpassen’, jaarbrief 2012
www.waarneming.nl
www.boswachtervanderneut.nl/
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‘Bijvangsten’

Tijdens het onderzoek zijn er ook andere diersoorten vastgelegd.  
Van deze soorten volgt nu per soort een verspreidingskaartje.

frankvdknaap@live.nl
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Overzicht van de Loswallen met daarin de waarnemingen ingetekend.

Plaatsingen van de camera: 
Bosmuis aangetroffen.

Bosmuis niet aangetroffen.

onzekere waarneming.

geen gegevens.

Verspreidingskaart van de Bosmuis

Overzicht van de Loswallen met daarin de waarnemingen ingetekend.

Plaatsingen van de camera: 
Konijn aangetroffen (donker blauw = kleurafwijking).

Geen haas of konijn aangetroffen.

Konijn-haas spec.

geen gegevens. 
08-05-2013 een konijn met ontstoken 
dichte ogen (myxomatose?).

Verspreidingskaart van het Konijn
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Overzicht van de Loswallen met daarin de waarnemingen ingetekend.

Plaatsingen van de camera: 
Haas aangetroffen.

Geen haas aangetroffen.

Konijn-haas spec.

geen gegevens

Verspreidingskaart van de Haas

Overzicht van de Loswallen met daarin de waarnemingen ingetekend.

Plaatsingen van de camera: 
Bruine rat aangetroffen.

Bruine rat niet aangetroffen.

geen gegevens.

Doodvondst

Verspreidingskaart van de Bruine Rat

oprit A20
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Overzicht van de Loswallen met daarin de waarnemingen ingetekend.

Plaatsingen van de camera: 
Egel aangetroffen.

Egel niet aangetroffen.

geen gegevens.

sporen (keutels) gevonden.

Verspreidingskaart van de Egel

Overzicht van de Loswallen met daarin de waarnemingen ingetekend.

Plaatsingen van de camera: 
Vos aangetroffen.   

Vos niet aangetroffen.

onzekere vos-waarneming.

geen gegevens.

Verspreiding van de Vos

?

?

?
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Overzicht van de Loswallen met daarin de waarnemingen ingetekend.

Plaatsingen van de camera: 
Spitsmuis spec. aangetroffen.

Spitsmuis spec. niet aangetroffen.

Een onzekere waarneming van een spitsmuis.

geen gegevens.

Doodvondst (Bosspitsmuis)

Verspreidingskaart van de Spitsmuizen
(Bosspitsmuis / Huisspitsmuis / Dwergspitsmuis)

Overzicht van de Loswallen met daarin de waarnemingen ingetekend.

Verspreidingskaart van de woelmuis spec.
(Veldmuis / Rosse woelmuis)

Veldmuis

Woelmuis spec.

(Spitsmuizen heb ik altijd om onduidelijke redenen weinig op de camera).

Plaatsingen van de camera: 
Woelmuis spec. aangetroffen.

Woelmuis spec. niet aangetroffen.

geen gegevens.

13-04-2013 Een vondst van een schedeltje van een veldmuis in loswal 5.

Doodvondst van een rosse Woelmuis uit het verleden van Ben van As.

(woelmuizen heb ik altijd om onduidelijke redenen weinig op de camera).

Huisspitsmuis 

15-09-2011, Kees Mostert

Dwergspitsmuis

05-09-2008, Wesley Overman

Aanvullingen (waarneming.nl):

Huisspitsmuis

rosse woelmuis
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Overzicht van de Loswallen met daarin waarnemingen ingetekend.

Verspreidingskaart van overige vastgelegde zoogdieren.

Loslopende hond

Schapen

Schotse 
Hooglander

Mens 
(veldlopers)

Mens (herder)

Loslopende hond

Zoogdiersoorten die niet voor de camera verschenen 
zijn, maar wel aanwezig zijn in de Broekpolder:

Bosspitsmuis
Huisspitsmuis
Dwergspitsmuis 

Veldmuis 
Rosse woelmuis
Woelrat

Mol
Dwergmuis
Woelrat
Muskusrat
Hermelijn
Wezel 

Vleermuizen:
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis
Gewone Dwergvleermuis
Laatvlieger
Watervleermuis
Meervleermuis

Bron: www.waarneming.nl

Plaatsingen van de camera: 
Loslopende hond (videovalwaarneming).

Schapen (videovalwaarneming).

Schotse Hooglander (videovalwaarneming).

Mens (videovalwaarneming).

Gebied met Schotse Hooglanders.
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