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VAN NATURE

Jacques van der Neut schrijft in Van Nature over opvallende
waarnemingen in de natuur. Hij werkt als boswachter in De
Biesbosch. Daarnaast is hij een verwoed natuurfotograaf.

Vogels en zoogdieren staan in de warme belangstelling van bijna iedere
Biesboschliefhebber. De meeste zoogdieren komen ’s nachts tot leven, maar dankzij
wildcamera’s is nu de opmars van de boommarter in onze contreien vastgesteld.
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Een boommarter die in de Biesbosch is gefilmd door een cameraval. FOTO NATUUR EN VOGELWACHT BIESBOSCH

¶

Holle bomen zijn perfecte schuilplaatsen. FOTO JACQUES VAN DER NEUT

Boommarter blijkt blijvertje
e boommarter leeft bij
voorkeur in bossen. Als
behendige klimmer en
springer kan hij zijn leefgebied, van de grond tot
in de boomtoppen, benutten. Bij de
boommarter wordt al gauw gedacht
aan oud (loof)bos met zware beuken
en eiken. Voor wat het Nederlandse
verspreidingsgebied betreft is daar de
laatste jaren duidelijk verandering in
gekomen; de boommarter komt hier
in allerlei typen en leeftijden bos
voor.
Boommarters leven bijvoorbeeld
ook in de jonge bossen van de Flevopolders, in moerasbossen in Overijssel en Utrecht en sinds een paar jaar
in de Biesbosch. Sinds het staken van
de griendcultuur hebben de hakgrienden zich ontwikkeld tot weelderige wilgenbossen met schots en
scheef staande bomen. Bovendien is
er dood hout. Opengescheurde wilgen en holle bomen zijn prima
schuilplaatsen, net als de ruige ondergroei in de zomer.
De dieren kiezen hun rustplaatsen
vaak in boomholten, konijnen-, vossen- of dassenholen, tussen boomwortels of onder takkenbossen. Nesten zitten ook wel in verlaten spechtenholen, in inrottigsholten en soms
in gebouwen bij bebost gebied staan.
Boommarters maken meestal niet
zelf een hol maar passen een bestaand nest aan. Er is ook sprake van
een behoorlijk groot voedselaanbod,
in de vorm van eieren en jonge vogels, muizen, mollen, insecten en
wat al niet meer. In de nazomer en
herfst eet de boommarter veel bessen
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en vruchten. Medewerkers van de
Natuur- en Vogelwacht Biesbosch
hebben wildcamera’s geplaatst op allerlei plekken.
,,De eerste waarneming van een
boommarter in het Biesboschgebied
dateert uit 2012’’, zegt Ronald van Jeveren. ,,Er werd toen een dood exemplaar gevonden langs de A 16. Toen
wij de wildcamera’s gingen gebruiken, duurde het anderhalve maand
voordat we de eerste boommarters
zagen verschijnen. In een tijdsbestek
van ongeveer twee jaar, hebben we al
op tientallen plekken beelden gemaakt van boommarters, ook met

jongen. Boommarters zijn ruim verspreid in de Biesbosch. Behalve de
pas ingerichte Noordwaard bij Werkendam. Daar hebben we deze fraaie
roofdieren tot op heden nog niet
kunnen vastleggen.’’

Schaars
De boommarter komt weliswaar regelmatig op de filmbeelden voor,
maar veldwaarnemingen zijn en blijven uiterst schaars. Ook al ga je er regelmatig op uit, het biedt geen garantie. Zo wandelt Dick Visser uit Dordrecht bijna dagelijks door de Hel- en
Zuilespolder. Hij wandelt gewoonlijk

Volgens de
monteur
verwerken ze
in de isolatie
van auto’s
visolie en
marters zijn
daar dol op
– Dick Visser

INFRAROOD

Cameraval om ongezien te filmen
Het gebruik van cameravallen is de laatste jaren erg populair
geworden. De
meeste worden gemaakt in China, maar
een enkele komt uit
Canada of de Verenigde Staten. De cameravallen hebben
een bewegingssensor
die langslopende
warmbloedige dieren
detecteert en dan foto’s of korte filmpjes
maakt. Ze werken ’s
nachts met infrarode
verlichting.

in de omgeving van het gebouw van
de Sterrenwacht. Hij ontdekte onlangs vraat onder zijn motorkap en
dat deed hem denken aan een steenmarter.
,,Vanwege een flinke lading bladeren op mijn auto, nam ik bij terugkomst van een wandeling een kijkje
onder mijn motorkap. Hierbij deed ik
een bijzondere, tevens vervelende,
ontdekking. De isolatie die het geluid
moet dempen, aan de onderkant van
de motorkap, was aangevreten. Bij
een bezoekje aan mijn garage hoorde
ik dat het vermoedelijk ging om een
steenmarter. Familie van de monteur
had namelijk deze ervaring in beboste gebieden in Overijssel.’’

Visolie
Wat heeft zo’n beest onder een motorkap te zoeken? ,,Volgens de monteur verwerken ze in de isolatie visolie en marters zijn daar blijkbaar dol
op. De boel hoefde ik trouwens niet
te laten repareren, want het ging
slechts om aangevreten isolatiemateriaal. Als ze ook bedrading of slangen
onder de motorkap stuk bijten,
wordt het een ander verhaal. De autoindustrie schijnt maatregelen te
hebben genomen door een andere
ommanteling te gebruiken.’’
Van Jeveren: ,,Steenmarters hebben wij op het Eiland van Dordrecht,
nog niet voor de camera gehad. Uit
ervaring weet ik dat bruine ratten
zoiets ook wel doen, maar dat wil
niet zeggen dat steenmarters hier
niet zouden kunnen voorkomen. Op
een gegeven ogenblik is er tenslotte
sprake van een eerste exemplaar.’’

