
Boommarter doet naam eer aan in De Wieden Ik woon in Wanneperveen, gelegen in het Nationaal
Park Weerribben-Wieden. In de wintermaanden vind ik het super om zo vroeg mogelijk het water op te gaan om te
roofvissen en heb dan altijd mijn camera bij me. Nadat ik op de Oostelijke Belterwijde had zitten vissen, besloot ik
via de Schutsloot en Kerkgracht mijn rondje te varen.

Al varende zag ik ineens een roodbruin dier zich door het pas gesneden riet bewegen. Door de pluimstaart dacht ik
in eerste instantie aan een vos, maar ik kon het lichaam niet zien. Voorzichtig schakelde ik de buitenboordmotor in
z’n achteruit en legde de camera aan in de richting waar ik de pluimstaart zag. Het dier sprong een paar maal
speels tegen een boom aan en ik raakte het dier even kwijt. Na een paar minuten verscheen het mysterieuze dier
langs de waterkant en zonder zich te bedenken gleed hij het water in en leek daar bijna op te drijven. Opvallend was
dat het zijn lichaam zo droog mogelijk probeerde te houden. Binnen luttele seconden bereikte ‘pluimstaart’ de over-
kant, (toch ca. 6 meter) en verdween uit zicht. Razend enthousiast geworden van deze waarneming en nieuwsgierig
naar wat voor dier dit kon zijn heb ik wat foto’s via het sociale netwerk Twitter doorgezonden als mogelijke otter. 
Boswachters van Natuurmonumenten stelden vast dat het een zwemmende boommarter betrof en dat deze foto
heel bijzonder was. Boommarters staan in de Kop van Overijssel ook wel bekend als boomotter en zijn goed aange-
past aan natte omstandigheden. Dat ze konden zwemmen wisten we al, maar het vastleggen op beeld was nog nooit
gebeurd.

Het moment van...
In deze rubriek presenteren fotografen hun meest geliefde foto en het bijbehorende verhaal. 
Uw inzending is welkom. Stuur deze naar redactie.zoogdier@zoogdiervereniging.nl of per post naar de
redactie op Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen

Erwin de Lange


