
Kaap van de 1000 steenmarters overschreden 
 
Dit najaar werd de autopsie op de 1000ste steenmarter uitgevoerd op het INBO. Veel dank gaat uit 
naar de vrijwilligers van het marternetwerk, door hun inspanningen beschikken we over een zeer 
uitgebreide collectie stalen en een schat aan informatie die gebruikt wordt om inzicht te verwerven 
in de populatie-ecologie van de soort, en zo kennis aan te leveren voor het beleid. 

 
We willen benadrukken dat dit niet 
betekent dat we nu ‘voldoende’ 
steenmarters hebben en ze niet meer 
ingezameld hoeven te worden. Om 
evoluties binnen de steenmarterpopulatie 
aan te tonen blijven we nood hebben aan 
recente dieren en stalen. Denken we 
maar aan het voorkomen van bepaalde 
ziektes, parasieten, aanwezigheid van 
gifstoffen in de weefsels,… Het inzamelen 
van zo veel mogelijk marters is 
bovendien een manier om te vermijden 
dat boommarters door de mazen van het 
net glippen! 
 
 

Filip voert autopsie uit op duizendste steenmarter (foto INBO) 
 
Het inzamelen is begonnen in 1998, een periode waarin de grote steenmarteropmars nog maar pas 
begonnen was en de soort in veel regio’s in Vlaanderen nog niet of nauwelijks voorkwam. Anno 
2011 komt de steenmarter voor in het grootste deel van Vlaanderen. Het Meetjesland, het 
Waasland en de Antwerpse kempen zijn regio’s waar de rekolonisatie nog in volle gang is. 
Daarnaast zijn de dichtheden in het historische bolwerk van de steenmarter (oostelijk Vlaams-
Brabant) toegenomen. 
 
De verzamelde stalen zijn dus gespreid over nagenoeg de volledige rekolonisatieperiode, wat ons 
de kans geeft om een aantal aspecten van dit opmerkelijke proces onder de loep te nemen. De 
genetische kant van het verhaal is één van de aspecten waar momenteel aan gewerkt wordt, op dit 
moment is het echter nog te vroeg om conclusies te trekken. 

 
 
Ingezamelde steenmarters anno 2011: in de Antwerpse Kempen, het Meetjesland en het Waasland worden 
voorlopig nog maar weinig steenmarters ingezameld. Waarnemingen uit deze regio’s bevestigen echter dat de 
noordwaarste uitbreiding nog altijd aan de gang is. 


