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Een dode kip in de dakgoot!
Vossen en pluimvee, het was al een legendarische 

combinatie. De laatste jaren komt ook een nieuwe 

speler in het vizier: de steenmarter. Hoewel steen-

marters eerder uitzonderlijk pluimvee doden – 

veeleer zijn de (gouden) eieren geliefd – gebeurt 

het wel eens dat de kip zelf geslacht wordt. Enke-

le weken geleden werden we in Geraardsbergen 

om een verklaring gevraagd hoe een dode kip in 

een dakgoot terechtgekomen was. Het bleek dat 

een steenmarter een nest jongen aan het groot-

brengen was op de zolder van dat gebouw.

De steenmarter was reeds sinds Wereldoorlog II in een kleine bolwerkregio gevestigd in het oosten van Vlaams-
Brabant en het zuiden van Limburg. Halfweg de jaren 1990 kwam daar verandering in en deze verandering ver-
toont een duidelijk patroon. Het gaat niet, of zeker niet alleen, om een uitdijing van het oude bolwerk, maar veel-
eer om een nieuwe vloedgolf die Vlaanderen vanuit het zuiden en het oosten gestaag overspoelt. In dit verband 
wordt wel eens over ‘oude’ en ‘nieuwe’ steenmarters gesproken.

De steenmarter is dus aan een opmerkelijke rekolonisatie van Vlaanderen bezig, en dat zullen we geweten hebben. Met de komst 
van deze nieuwe steenmarter worden we immers ook geconfronteerd met nieuwe problemen. Zo nemen deze marters vaak hun 
intrek in gebouwen en zorgen daar voor schade en overlast, of bijten ze kabels en leidingen van auto’s kapot. Hoe deze nieuwe vor-
men van schade te interpreteren vallen, en – vooral – hoe je er het beste kan mee omgaan (en hoe niet), wordt omstandig toegelicht 
in een nieuw INBO-rapport. Tegelijk worden enkele intrigerende onderzoeksvragen geponeerd. Zo zou het aanbieden van alterna-
tieve schuilplaatsen (‘marterbunkers’) misschien wel het ei van Columbus kunnen zijn om veel schade en overlast te vermijden.

Meer lezen? Populatie-ontwikkeling van de steenmarter Martes foina in Vlaanderen in relatie tot schaderisico’s Van Den Berge, K.; 
Gouwy, J.; Berlengee, F.; Vansevenant, D. (2012) Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.62.

Y.
 A

da
m

s/
Vi

ld
ap

ho
to

Koen Van Den Berge , koen.vandenberge@inbo.be

Reeën & indicatoren
Je kan onmogelijk schatten 
hoeveel reeën er in een 
gebied leven. Maar hoe kan 
je dan toch een beheer 
uitstippelen dat gebaseerd 
is op wetenschappelijke 
gegevens?
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Dagvlinders
Meer dan 10 jaar na ‘Dagvlinders in Vlaan-
deren’ is er in 2103 een nieuwe stand van 
zaken opgemaakt in het 542 bladzijden 
tellende ‘Dagvlinders in Vlaanderen. 
Nieuwe kennis voor betere actie’, een 
uitgave van LannooCampus.
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