
Boommarters in Sinaai (Oost-Vlaanderen) 

Het ruimtelijk patroon van het terreingebruik van de gezenderde boommarters in ons 

onderzoeksgebied in Sinaai, zoals het zich in het najaar vrij snel aftekende, werd in de loop van de 

winter bevestigd. Germaine, Madeleine en Eufrasie hebben het volledige onderzoeksgebied mooi 

verdeeld onder hun drie. Elk deelgebied (zie vorige editie) vormt momenteel het territorium van 

één wijfje. Er is geen sprake van overlapping.  

Het territorium van Germaine bevindt zich – in tegenstelling tot de territoria van Eufrasie en 

Madeleine – relatief ver van drukke wegen. Het bestaat uit een vrij grote boskern met uitlopers in 

de vorm van een aaneengesloten snoer van kleine bosjes. De droogste stukken van het 

studiegebied bevinden zich ook hier, met lokaal vrij veel konijnen.  

De territoria van Madeleine en Eufrasie zijn globaal genomen natter, in sommige periodes staan 

soms meerdere hectaren volledig blank. Eufrasie heeft het meest compacte leefgebied, bestaand 

uit één aaneengesloten blok: het bosreservaat. Het is opmerkelijk hoe klein haar territorium nu is 

naar boommarternormen: amper 65 ha. 

 

Overstroming in het territorium van Madeleine (foto INBO) 

Madeleine heeft dan weer het meest versnipperde leefgebied bestaande uit vele kleine bosjes, 

hoewel het merendeel daarvan in meer of mindere mate toch met elkaar in verbinding staan. Voor 

het bereiken van de meeste deelbosjes hoeven geen grote open terreinen gedwarst te worden. 

Madeleine laat ons duidelijk zien dat grote aaneengesloten bosgebieden geen voorwaarde zijn voor 

boommartervestiging. Een voldoende groot netwerk van bosjes en houtkanten die in zekere mate 

met elkaar in verbinding staan, lijkt wel een voorwaarde te zijn. 

De dagrustplaatsen die deze winter veelvuldig werden gebruikt, kunnen we opdelen in een aantal 

groepen: kruinen van sparren, boomholtes, takkenhopen, braamstruwelen, ruigtevegetaties en 

vogelnesten. Het gebruik van een duivennest als dagrustplaats werd éénmaal vastgesteld bij 

Eufrasie. Dit was nota bene de eerste keer dat we één van onze gezenderde boommarters konden 

waarnemen! Kort daarna vonden we Madeleine in een kraaiennest, maar dit nest was groot genoeg 

om een boommarter aan het zicht te onttrekken. 

De voorliefde voor sparren als dagrustplaats in een gebied met overwegend loofhout is opvallend. 

Zowel Germaine als Madeleine hebben zeer frequent hun dagrustplaats in de kruinen van een 

dichte sparrenaanplant. Germaine maakte soms weken aan een stuk bijna alleen gebruik van dit 

type dagrustplaats, verspreid aanwezig over haar territorium. Omdat we geen onbeperkte toegang 

hebben tot alle percelen waar Germaine haar territorium heeft, konden we helaas niet altijd nagaan 

of ze zich effectief in zo’n kruin bevond dan wel in een ander type dagrustplaats dat zich toevallig 

in een perceel naaldhout bevindt. In alle gevallen waar we dat wél konden nagaan, bleek Germaine 



effectief in de kruinen te rusten. Bij Madeleine was het effectief mogelijk dit keer op keer te 

verifiëren. We hebben meermaals ondervonden dat boommarters zich in de dichte kruinen 

compleet onzichtbaar kunnen maken: ondanks het vinden van de exacte positie waar de marters 

zich schuilhielden (de boom in kwestie), bleven ze onzichtbaar. De door de marters uitgekozen 

kruinen zijn zodanig donker en dicht dat je de dieren eenvoudigweg nooit te zien krijgt. Bij 

benadering blijven ze gewoon zitten. In geval van nood kunnen ze zich via naburige bomen alsnog 

gemakkelijk uit de voeten maken. De dichte kruinen bieden bovendien ook beschutting tegen barre 

weersomstandigheden. 

 

De dichte kruinen van een fijnsparrenplantage als dagrustplaats (foto INBO) 

Boomholtes werden afgelopen winter zeer regelmatig gebruikt. In de praktijk betreft het meestal 

spechtenholtes in populieren. Dit kunnen zowel dode populieren zijn als levende. Bij de levende 

gaat het meestal om exemplaren waarvan de top is afgekraakt. Grote delen van het studiegebied 

bestaan uit (voormalig) hakhout, het aandeel grote opgaande bomen met holtes is dan ook 

beperkt. Populieren vormen hierop een uitzondering en zijn talrijk aanwezig. Ook dikke wilgen met 

holtes worden gebruikt. Bij de opstart van het bosreservaat werd een deel van de populieren 

geringd waardoor op een korte tijd relatief veel dood hout beschikbaar kwam. Veel van die dode 

populieren met spechtenholten zijn ondertussen omgewaaid, maar een groot deel staat nog 

rechtop. Van boommarters wordt wel eens vermoed dat ze enkel gebruik maken van holtes in 

bomen waarvan de kruinen met elkaar in contact staan, zodat in geval van nood steeds een 

ontsnappingsroute ‘naar boven’ via de kruinen mogelijk is. We hebben echter meermaals kunnen 

vaststellen dat ze ook genoegen nemen met holtes in geïsoleerd staande bomen. Het wordt 

afwachten of deze holtes ook als nestplaats geschikt bevonden worden.  



  

Een spechtenholte in een levende populier – deel uitmakend van een populierenplantage zonder onderetage – 

als dagrustplaats. De top is uitgewaaid en de holte bevindt zich in het afgekraakte gedeelte (foto INBO) 

 

 

Een compleet geïsoleerde dode populier met spechtenholte in een rietmoeras als dagrustplaats, de populier kon 

enkel zwemmend bereikt worden. (foto INBO) 

Eufrasie heeft het geluk om massieve takkenhopen in haar territorium te hebben. Net zoals in de 

winter van 2010-2011 maakte ze daar ook afgelopen winter veelvuldig gebruik van. Eén 

welbepaalde hoop was bij uitstek haar favoriete dagrustplaats.  



 

Massieve takkenhoop als dagrustplaats (foto INBO) 

In het najaar van 2010 had Eufrasie vaak haar dagrustplaats in hoogopgaande moerasvegetaties. 

Het natte najaar van 2012 zorgde ervoor dat ze al veel eerder haar toevlucht moest nemen tot 

andere, drogere dagrustplaatsen. Bramenstruwelen werden af en toe gebruikt als dagrustplaats 

door alle drie de wijfjes.  

In de volgende Marternieuws hopen we te kunnen berichten over de geboorte van een nieuwe 

generatie boommarters... 

Boommarters gefotografeerd in Voeren 

In de grensregio Nederlands Limburg-Voeren-Wallonië-Duitsland wordt in opdracht van de 

Nederlandse organisatie Ark Natuurontwikkeling sedert 2010 onderzoek gedaan naar het 

voorkomen van boommarters, wilde kat en lynx  met behulp van cameravallen. Onderzoeker René 

Janssens kon daarbij ook de Voerstreek bemonsteren als vrijwilliger bij het INBO. 

Nadat tijdens dit onderzoek eerder al op een aantal plaatsen aan Waalse zijde boommarters 

werden vastgesteld, was het ook in Voeren prijs: naast talrijke steenmarters werden ook twee 

verschillende boommarters gefotografeerd. Hiermee wordt het voorkomen van de boommarter in 

Voeren bevestigd, na de opname van 2009 (zie Marternieuws 1). In de vroege jaren 80 was de 

soort er met zekerheid nog aanwezig, maar in de twee decennia daaropvolgend ontbrak elk spoor 

dat kon wijzen op boommarteraanwezigheid. Na de eerste opname in 2009, de opnames aan 

Waalse zijde en nu dus de opname van twee individuen op korte tijd in Voeren zelf, kunnen we er 

zo stilaan van uitgaan dat boommarters in de Voerstreek (nog of opnieuw) in gevestigd 

populatieverband voorkomen. Enkel bewijs van voortplanting in de vorm van foto’s van jongen of 

de vondst van een nestboom ontbreekt nog, maar dat is ongetwijfeld slechts een kwestie van tijd. 

 

Boommarter gefotografeerd in het Roebelsbos in Voeren, 16 maart 2013, Interreg IV A-project Habitat Euregio 


