
 

 

Boommarter in Meerdaalwoud, 19 juli 2012 (foto INBO) 

 

 

Boommarter gefotografeerd nabij Makegemse bossen (Merelbeke, Oost-

Vlaanderen) 

Op 28 juni 2012, om 23 uur 25 werd Franky Slock gealarmeerd door zijn hond die aanhoudend 
bleef blaffen. De oorzaak bleek een marter te zijn die zich onder een woonwagen bevond. De 
marter vluchtte een nabijgelegen boom in. Een waarneming van een marter hoeft op zich niet te 

verwonderen, steenmarters zijn namelijk al meerdere jaren algemeen ten zuiden van Gent. 

Gelukkig slaagde Franky er in om foto’s te nemen, niet alleen een vereeuwiging van een bijzonder 
moment, maar ook uniek bewijsmateriaal van op zijn minst tijdelijke boommarteraanwezigheid in 
het hart van Oost-Vlaanderen, even ten zuiden van Gent! In vogelvlucht liggen de Makegemse 
bossen op een 30-tal km ten zuidwesten van de bossen rond Sinaai, maar daartussen liggen de 
twee drukste autostrades van België (de E40 en de E17), de Schelde, vele drukke 

verbindingswegen, zeer veel lintbebouwing en vooral bitter weinig bosgebieden, enkel kleine 
versnipperde bosfragmenten. Deze waarneming is één van de meest verrassende van de laatste 
jaren, de soort blijft ons verbazen! Het wordt afwachten of boommarters zich kunnen handhaven 
(of zich altijd gehandhaafd hebben??) in de Makegemse bossen.  

     

Boommarter te Merelbeke op 28 juni 2012 (foto’s Franky Slock) 

De combinatie van de recente waarnemingen in westelijk Henegouwen (zie verder) en deze 
waarneming in het centrum van Oost-Vlaanderen doet de vraag rijzen of Vlaamse 
boommarterpopulaties misschien toch niet zo geïsoleerd zijn als we denken. Eén van de grote 
raadsels rond het voorkomen van  boommarters in kleine en geïsoleerde bosgebieden (zoals in 



Oost-Vlaanderen) is namelijk hoe zij er in slagen om zich gedurende langere periodes te 

handhaven zonder ten onder te gaan aan de gevolgen van inteelt. Genetisch onderzoek zal het 

misschien uitwijzen in de toekomst… 

Bovendien kunnen we ons evengoed de vraag stellen of er misschien ook boommarters zitten in 
het zuiden van Oost-Vlaanderen. De bossen van de Vlaamse Ardennen werden tot nog toe niet 

systematisch bemonsterd met fotovallen omdat er nog geen enkel verkeersslachtoffer werd 
vastgesteld, er zo goed als geen historische waarnemingen bekend zijn en omdat we er van uit 
gingen dat de afstand tot de bronpopulaties te groot was en het tussenliggende gebied te vijandig.  

 

Situering recente boommarterwaarnemingen in Merelbeke (centraal), westelijk Henegouwen (onderaan) en 
Oostkamp (links bovenaan) versus Sinaai (rechtsboven) 

 

 

Boommarters in westelijk Henegouwen 

Het voorkomen van boommarter in Wallonië werd tot voor kort verondersteld beperkt te zijn tot 
het gebied ten zuiden en ten oosten van Samber en Maas. De afgelopen weken vielen echter twee 

gedocumenteerde waarnemingen in westelijk Henegouwen uit de lucht: een zichtwaarneming met 
foto’s en een vondst van een dood exemplaar, en dit bovendien op luttele afstand van elkaar. 


