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SAMENVATTING  
 
De Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei voert het Reconstructieplan voor de Gelderse Vallei uit. De 
Werkgroep Boommarter Nederland van de Zoogdiervereniging VZZ heeft in 2003 een projectvoorstel 
geformuleerd bij bovengenoemde stichting om gegevens te verzamelen op grond waarvan op een aantal 
vragen een antwoord kan worden gegeven. Voor het onderzoek zijn zoveel mogelijk mensen in de streek 
gemobiliseerd vnl. vrijwilligers en toezichthouders op landgoederen. Dit heeft effect gehad. In de periode 
1987 t/m 2002 , dus voor de projectperiode, bedroeg het aantal zichtwaarnemingen en 
verkeersslachoffers  2,7 per jaar; in de onderzoeksperiode 2003 en 2004 stijgt dat tot 14 per jaar. 
In de oudere literatuur wordt er  van uitgegaan dat de Vallei niet de geschikte biotopen voor boommarters 
zou bevatten ondanks de aanwezigheid van ca. 21.5000 ha natuurgebieden. 
Op een aantal landgoederen in de Gelderse Vallei is enige jaren achtereen het voorkomen van 
boommarters vastgesteld: zichtwaarnemingen, vondsten, uitwerpselen (liefst onder een holle boom), 
prooiresten (liefst in een boom of van een boombewonende vogel, zoals een Bonte Specht), 
verkeersslachtoffers in de buurt. Dit maakt waarschijnlijk dat zij zich daar ook voortplanten. In een aantal 
gevallen zijn daadwerkelijk jongen gezien. Het gaat hier om te beginnen om de landgoederen Gerven, 
Hell en Ehrental met hun omgeving, en het Wilbrinkbos. Rond Oldenaller is in het recente verleden 
eveneens voortplanting vastgesteld, of het dier er op dit moment (tijdelijk) uitgestorven is wordt gevreesd. 
Voorts de landgoederenreeks bij Kallenbroek en nabij Scherpenzeel en Geerestein/De Boom. Tussen 
Achterveld en Scherpenzeel zijn in het recente verleden jongen waargenomen. 
De genoemde kernen zijn vermoedelijk bewoond door boommarters. Tezamen genomen denken wij dat 
er in de Gelderse Vallei ongeveer 19 boommarters huizen. Bij voldoende aandacht voor een reductie van 
het  aantal verkeersslachtoffers door middel van het aanleggen van verkeersvoorzieningen en voldoende 
aandacht voor de kwaliteit van het bos, zouden er nog enige kernen te ontwikkelen zijn tot additionele 
territoria. Te denken valt aan Oldenaller/Salentein, Appel/Meerveld, Stoutenburg, een tweede nest bij 
Kallenbroek, De Boom/Hardeveld, Scherpenzeel/Willaer en Renswoude. Voor ongepaarde dieren zou 
plaats zijn in Schaffelaar,  De Buzerd  en Lambalgen. Uitbouw tot 40 dieren behoort dan tot de 
mogelijkheden.  
In de jaren 1987-2004 zijn er 42 verkeersslachtoffers bekend geworden, waarvan een aantal net aan de 
rand van het gebied. Een groot deel hiervan is op Alterra onderzocht. De helft kwam om op provinciale 
wegen en de rest op autowegen en wegen van locaal belang. 
Als voorzieningen dringen wij aan op: bouw van een faunapassage over de A1 bij Terschuur (als 
onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur ); aanleg van bos in het kale agrarische land ten oosten van 
Achterveld;  aanvulling bossages op dijk langs Valleikanaal en aanleg van bos in Voskuilen ; een 
faunapassage over de N303  naar Wilbrinkbos en Huinerveld (twee alternatieven). Hier boven op een 
aantal verbindingen door houtwallen. Alsmede verkeersvoorzieningen bij de Boom (verhoogde weg); over 
de Achterveldse weg  naar Barneveld;  onder de N 224 in Woudenberg; over de N802 ten N en ten Z van 
Gooswilligen; over de Nieuwe Voorthuizerweg; over de N 798 nabij Olden Aller; over de N 303 in Gerven. 
 
Dit onderzoek krijgt nog een vervolg.Er wordt ingespeeld op de toenemende belangstelling in de streek. 
Dit rapport wordt nog omgewerkt tot een publicatie voor een groter publiek, de vrijwilligers, de 
toezichthouders, maar ook de landgoedeigenaren, bestuurders van gemeenten en  provincies, etc. 
De verwachting is dat het draagvlak voor beschermingsmaatregelen daarmee zal toenemen. 
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1. Inleiding 
 
1.1 Probleemstelling 
 
De boommarter is in Nederland een zeldzame ‘Rode Lijst’ soort, waarvan er in ons land minder dan 400 
volwassen exemplaren leven. Hij leeft vooral in de grotere bosgebieden van de Veluwe, de Utrechtse 
Heuvelrug en de Drents-Friese wouden. 
 
Het Reconstructieplan voor Gelderse Vallei en Utrecht-oost selecteert de boommarter als " stersoort " 
waarmee in de planvorming rekening moet worden gehouden en die in de milieueffectrapportage(MER) 
betrokken wordt. De Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei voert het Reconstructieplan uit. De Werkgroep 
Boommarter Nederland heeft onder de vleugels van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdier-
bescherming(VZZ) in februari 2003 een projectvoorstel ingediend bij de genoemde stichting. Die heeft het 
goedgekeurd. Het projectvoorstel signaleert het probleem dat in de Gelderse Vallei 21.500 ha. 
natuurgebied ligt wat een populatie van 25-50 dieren rechtvaardigt. Een belangrijk deel bestaat uit relatief 
kleine bosjes. In de oudere literatuur wordt er  van uitgegaan dat de Vallei niet de geschikte biotopen voor 
boommarters zou bevatten en dat de meeste aangetroffen boommarters dieren zouden zijn die de 
oversteek van de Veluwe naar de Utrechtse Heuvelrug aan het maken waren. Het belang van de 
boommarters in de Gelderse Vallei werd vooral gezien in het licht van het behoud van migratieroutes door 
de Vallei, om zodoende de mogelijkheid tot (genetische) uitwisseling tussen Veluwe en Utrechtse 
Heuvelrug veilig te stellen. Recentere studies maken duidelijk dat boommarters ook voor langere tijd in 
complexen van kleine bosgebiedjes kunnen leven. Dit deed de vraag rijzen of de aangetroffen 
boommarters niet zouden kunnen behoren tot een diffuse sedentaire Vallei-populatie en welke 
maatregelen nodig zouden zijn om zo een populatie te versterken. 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden was het nodig om te weten 
 
1). waar zich in de Gelderse vallei boommarters ophouden 
2). waar er sprake er sprake is van min of meer permanente vestiging 
3). welke gebieden de potentie hebben om tot permanent leefgebied opgewaardeerd te worden en voor 
 hoeveel dieren er dan plaats zou zijn 
4). waar de knelpunten liggen met betrekking tot de verbinding en uitwisseling tussen de (potentiële) 
 leefgebieden 
5). welke maatregelen getroffen kunnen worden om deze knelpunten op te heffen 
 
Dit rapport presenteert de verzamelde gegevens en de daarop gestoelde antwoorden. Ze worden 
gespiegeld aan de reeds in het Reconstructieplan voorziene maatregelen ter versterking van de 
natuurfuncties in de Gelderse Vallei. 
 
 
1.2 Werkwijze in het kort. 
 
Boommarteronderzoek is specialistenwerk. De weinige specialisten zijn grotendeels geconcentreerd in de 
Werkgroep Boommarter Nederland. Daarnaast worden de dieren waargenomen door toezichthouders van 
bos-en natuurgebieden en door mensen die in deze gebieden wonen Ook vrijwilligers uit de dorpen in het 
gebied hebben een belangrijke bijdrage geleverd. Tenslotte zijn de 44ss verkeersslachtoffers die van 
1987 t/m 2004 zijn gemeld een tragische indicatie voor de aanwezigheid. De verkregen informatie is 
gestroomlijnd met een inventarisatieformulier. De medewerkers hebben ook drie keer een nieuwsbrief 
ontvangen. Er is twee keer een veldexcursie georganiseerd. 
  
 
1.3 Doelstellingen. 
           
Alle gegevens zijn gebundeld door de projectgroep die dit rapport heeft samengesteld. Zij formuleert de 
volgende na te streven concrete resultaten: 
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• groei van het maatschappelijk draagvlak voor de ontwikkeling van deze boommarterpopulatie  Daarbij 
zijn vooral belangrijk de eigenaren, rentmeesters en  toezichthouders van de landgoederen en 
natuurreservaten, de gemeenten, de  waterschappen, de vrijwilligers en de boeren. De ontwikkeling 
van instrumenten voor public relations voor regionaal en landelijk gebruik is eveneens uitermate 
belangrijk. 

• de ontwikkeling van ca. 19 naar ca. 40 dieren, de ontwikkeling van 7 permanent bewoonde leefge-
bieden naar 14. 

• bevorderen dat in de grotere bosgebieden waar boommarters permanent voorkomen, dikke oude loof- 
en naaldbomen met spechtengaten van groene en zwarte specht, zo lang mogelijk blijven staan en 
dat binnen het bosgebied variatie wordt nagestreefd. 

• bevorderen dat binnen de 7 potentiele leefgebieden, de bossen worden vergroot tot tenminste 20 ha. 
en dat de bossen binnen het potentiele leefgebied onderling worden verbonden met brede boswallen 
zodat samenhangende leefgebieden ontstaan van enkele honderden hectares waarbinnen de bossen  

      een samenhangend netwerk vormen; deze gebieden dienen niet te zijn doorsneden door rijks-of 
provinciale wegen.  

• ontwikkeling van 2 stepping stones tussen Kallenbroek en Hardeveld en bij Voskuilen  van ca. 20-30 
ha. bos  om hiaten in de verspreiding op te heffen. 

• bevorderen van ecopassages -zoals ecoducten, tunnels, boombruggen, duikers- om het grote aantal 
verkeersslachtoffers onder boommarters en andere dieren te beperken en de relaties zowel binnen de 
Gelderse Vallei als met de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug te verbeteren. 

 
 
1.4 Fasering 
 
Deze na te streven resultaten worden stap voor stap gerealiseerd.  
Stap 1 Veldinventarisatie; 100% gesubsidieerd door de provinciale besturen van Utrecht en Gelderland. 

 Het omvat: opstellen lijst contactadressen, opstellen en verspreiden inventarisatieformulier, 
 veldinstructie medewerkers, verzamelen waarnemingen, interpretatie gegevens, conclusies actuele  

           verspreiding 2001 t/m 2004, trekroutes, verkeersslachtoffers, knelpunten en aanbevelingen. 
 Resultaat: intern rapport met zoveel mogelijk feiten. 

Stap 2 Openbare rapportage; 100% gesubsidieerd door Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, provinciaal 
 bestuur van Gelderland, Prins Bernhard Cultuurfonds . Resultaat: wervende brochure, presentatie 
 voor bestuurders, eigenaren van landgoederen en natuurreservaten, medewerkers aan het project. 

Stap 3 Uitvoering; nog niet gesubsidieerd, er kan deels worden ingehaakt op een aantal al lopende en 
 voorgenomen projecten, voor een ander deel zullen initiatieven moeten  worden ontwikkeld als 
 uitwerking van stap 1 en stap 2. 

 
 
1.5 Resultaten op hoofdlijnen. 
 
Het projectvoorstel is in 2003 ingediend omdat de mogelijkheden van het Reconstructieplan op dat 
moment duidelijk zijn geworden. Dit rapport biedt inzicht in de bestaande populatie. Het formuleert tevens 
de adviezen die nodig zijn om de bestaande populatie van circa 19 dieren te doen toenemen tot circa 40.  
Het rapport formuleert ook de voorwaarden die nodig zijn om de boommarterpopulaties van de Veluwe en 
de Utrechtse Heuvelrug beter met elkaar te verbinden. Zo worden de levenskrachtige populaties van de 
Veluwe en de Zuidelijke Heuvelrug verbonden met de kleine groepen dieren die leven in de Gelderse 
Vallei, in de Noordelijke Heuvelrug en het Gooi, en in Flevoland. 
 
 
1.6  Kansen in de Gelderse Vallei. 
 
Het belangwekkende van de situatie in de Gelderse Vallei is dat het Reconstructieplan al de komende 
jaren voorziet in mogelijkheden om de situatie voor de boommarter in de Gelderse Vallei te verbeteren : 
 
• er wordt 3740 ha omgevormd en ingericht als natuur, 
• er worden een zeventigtal ecopassages(dassentunnel, vistrap etc.)aangelegd, 
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• er wordt een robuuste circa 1 km brede ecologische verbinding aangelegd tussen de Veluwe en de 
Utrechtse Heuvelrug, 

• voor het oplossen van de problemen rond een tweede zuidelijke route door de Rijn-uiterwaarden is 
rond Rhenen ca. 100 ha nieuwe natuur nodig, 

• nieuwe landgoederen en groen voor rood constructies dienen die delen van het trace waar geen 
natuurgebied bestaat en ook geen nieuwe natuur is gepland, aan te vullen. 

 
Tenslotte zijn er nog zwevende hectares, 56 ha natuur (in Utrecht), 200 ha bos en 150 ha landschappelijk 
raamwerk. 
 
 
2.  De biologie van de boommarter 
       
2.1. Zoölogie 
 
2.1.1 bouw en leefwijze 
De Boommarter is een middelgrote marterachtige met een lichaam van circa 50 cm lang en een staart van 
ongeveer 25 cm. De grootte van de marter is ongeveer die van een kat. Marterachtigen zijn weinig 
gespecialiseerde carnivoren wanneer men hen vergelijkt met de in Europa voorkomende verwanten van 
de hond of de kat. Ze hebben bijvoorbeeld nog vijf tenen aan elke voet. In bepaalde perioden van het jaar 
kunnen het grotendeels vegetariërs zijn. Het mannetje  is zwaarder (ongeveer 1500 g) dan het wijfje 
(ongeveer 1000 g). Binnen de marterfamilie nemen de otter en de das een erg gespecialiseerde plaats in; 
daarnaast komen er dan in Nederland nog vijf soorten van de martersubfamilie voor. Wezel, hermelijn en 
bunzing zijn kleiner dan de marters. Steenmarter en boommarter zijn eigenlijk dubbelganger soorten, die 
zich oecologisch hebben gedifferentieerd als respectievelijk cultuurvolger en cultuurvlieder. 
 
De boommarter, die het grootste deel van zijn jacht op de grond doorbrengt, is de behendigste bij het 
klimmen in bomen en takken. Dit stelt hem in staat meer vogels te vangen en zich in veiligheid te brengen 
voor zijn voornaamste natuurlijke vijand, de vos. De volwassen boommarter zal vermoedelijk slechts 
zelden ten prooi vallen aan andere dieren (gemeld zijn 14 aan de vos ten prooi gevallen volwassen boom-
marters  door Lindström e.a.1995 : 127). Voor interacties met honden zie onder 4.1.5.  De jonge dieren 
zijn echter minder beweeglijk en kwetsbaarder en kunnen ook door grote roofvogels en bosuil  geslagen 
worden. Bijlsma 1993 trof op een buizerdnest de resten aan van een jonge boommarter; maar het was 
dan ook de enige keer, terwijl de controle van dergelijke roofvogelhorsten intensief is. Ook Van Hell 1997 
trof in een bosuilenkast de schedel aan van een jonge boommarter. De interactie van de volwassen 
boommarter met bosuil (Wijsman en Kleef 1998, van der Leer,1995, Marterpassen 8 : 23) en Buizerd 
(Van Den Berge 1996) is hogelijk vijandig. Van tijd tot tijd worden nestkastjes belaagd (Thiede 1995, 
Dekhuizen (1996, in het Deelerwoud); op de Veluwe werd dat beschreven door Smit en door Broekhuizen 
& Müskens in 1987.  Op de nestkast blijven vaak faeces achter. 
 
Binnenin het bos leeft de boommarter onder iets thermostabielere omstandigheden (L.Balharry,1992). 
Niettemin heeft hij een prachtige dikke pels die menige marter fataal is geworden. Als helm gebruikte 
mutsen van boommarterbont worden al door Homerus vermeld (Ilias, tiende boek). De worpen zijn wat 
kleiner dan die van de kleinere verwante marterachtigen, wat toegeschreven kan worden aan een kleiner 
aantal vijanden, en misschien aan het klimmende leven, waarbij een te grote omvang van het drachtige 
wijfje vermeden moet worden. Boommarters worden in de natuur lang zo oud niet als in gevangenschap, 
marters van boven de vier jaar oud zijn zeldzaam (Stubbe 410: in Rusland slechts 1/6). Niettemin zijn aan 
de WBN (archief) al drie gevallen bekend van boommarters die respectievelijk in vier, vier en vijf 
achtereenvolgende jaren een nest hadden (cf. Marterpassen 8 : 23). Omdat het wijfje vermoedelijk pas 
bevrucht zal worden als zij één jaar oud is, en voor het eerst jongen krijgt als zij twee jaar oud is ( dus in 
haar derde zomer) waren dit dus minstens zes jaar oude dieren. 
 
Bij de boommarter is, evenals bij bijvoorbeeld steenmarter, hermelijn, das of ree, sprake van vertraagde 
implantatie van het embryo, dat zich pas na een rust van 8-9 maanden na de winter gaat ontwikkelen. 
Jongen worden in het voorjaar dun behaard en blind geworpen in holten. In het buitenland zijn dit vaak 
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holten tussen stenen of rotsen; in Nederland zijn tot nu toe voornamelijk nesten gevonden in boomholten. 
Het gebeurt trouwens nogal eens dat een moertje de kraamboom verlaat en een andere plek gaat be-
trekken zodra de jongen daaraan toe zijn, het zogenaamde “verhuizen”. De jongen behoeven nadat ze de 
nestholte hebben verlaten nog geruime tijd de zorg van de moeder. Een stelletje jonge boommarters is 
bepaald luidruchtig. De sterfte onder jonge boommarters is aanzienlijk, maar dat is iets dat men eigenlijk 
verwachten mag bij hun van nature behoorlijke levensverwachting; ze kunnen in principe wel 9 of 10 jaar 
oud worden (Stubbe 1993: 410). Boommarters leven solitair in grote territoria. Elk geslacht handhaaft een 
territorium waarin mannetjes geen ander mannetje en wijfjes geen ander wijfje dulden. De territoria van de 
mannetjes vertonen overlap met meestal meer dan één wijfjesterritorium. Het wijfje brengt de jongen ter 
wereld ongeveer vanaf 20 maart tot begin mei met een optimum in  begin April (Schmidt 1943, zie Stubbe  
407). Vanaf eind mei verlaat de moer de nestholte en gaat met de jongen op stap. In juni blijven moer en 
jongen heel dicht bij de nestholte (Stier, 1998:187); ook in juli blijft de moeder er nog bij; in augustus gaan 
de jongen zonder de moer op stap, soms nog gezamenlijk, en kunnen dan al hele afstanden afleggen 
(Müskens, pers. meded.).  
 
2.1.2 De positie t.o.v. de steenmarter. 
De verschillen met de steenmarter kunnen als volgt worden samengevat: de boommarter heeft in de 
zomer een bijzonder donkere kleur bont, van de kleur van bittere chocolade, in de winter veel lichter, van 
de kleur die men kastanjebruin noemt. Jongen kunnen nog wel lichter zijn. Ook de wollige ondervacht is 
bruin gekleurd, dit in tegenstelling tot steenmarter. Ook de zool van de voet is behaard. De oren zijn groot 
en puntig met een witte rand en van de vorm van die van een vos, terwijl de steenmarter ronde en kleine 
oren heeft, net als de kleinere marterachtigen De snuit is donker. De neuspunt is donker, doch dit gaat 
nog niet op bij jongen. De bef is crême-kleurig of geelaangelopen of dooiergeel of  geel-oranje.  
 
Steenmarters leven wel veel vaker in de omgeving van mensen, maar kunnen soms ook in het bos 
verzeilen en blijken daar dan even behendig in de boomtakken als een boommarter. In deze studie wordt 
er van uitgegaan dat er geen steenmarters in de Gelderse Vallei zitten en dat dus elke “marter” een 
boommarter is. Dit is gebaseerd op het feit dat er tot voor kort geen steenmarters van de Veluwe vermeld 
werden. Ook nu het schijnt dat de steenmarter naar het westen oprukt, mag men wel aannemen dat nu 
juist het westelijkste stukje Veluwe het laatst bereikt zal worden (Broekhuizen & Müskens 2004), dat wil 
zeggen, nog niet bereikt is. 
 
Boommarters passen zich kennelijk niet aan het menselijk leefmilieu aan op de wijze van steenmarters. 
Toch wil dat niet zeggen dat ze schuw zijn. Er zijn enige malen nesten aangetroffen langs druk 
bewandelde paden of fietsroutes of op zolders van huizen. Een uiteindelijke aanpassing aan bijvoorbeeld 
het stadsmilieu is echter voor een steenmarter mogelijk omdat dit een strikt nachtdier is. De boommarter 
is eveneens nachtdier, maar moet voor de jongen al in de middag jagen en dat zal wel altijd een 
samenleving met de mens en diens huisdieren in de weg staan (Broekhuizen, in Canters en Wijsman 
(red.), 1997). 
 
2.1.3 Voedsel. 
Het voedsel is zeer divers: kleine zoogdieren (muizen, konijnen, in de voortplantingstijd ook de vooral 
dagactieve Rosse Woelmuis, voorts veel bosmuis), vogels (duiven en zangvogels die soms op het nest ’s 
nachts bemachtigd worden), insecten (nogal eens wespen en hommelbroed) en in de zomer neemt het 
aandeel van vruchten van lijsterbes, bosbes, Amerikaanse vogelkers steeds toe, tot 100 %. Voor de 
jongen, die met de jachttechniek nog moeite hebben, zijn in de herfst vruchten een welkom basisvoedsel . 
Marchesi & Mermod 1989 noemen vooral wilde rozen en lijsterbes; Schaumann & Heinken leggen de 
nadruk op bosbes, framboos en braam, Warner & O’Sullivan (in Ierland) op hazelnoot en klimopbessen. 
Nitze vermeldt dat ze vlier en meidoorn niet benutten. Hoewel in de herfst heel veel vruchten gegeten 
worden slaat deze carnivoor geen vet op voor de winter (L.Balharry 1992:38). 
 
Vogels worden soms ’s nachts op het nest geslagen (Stier 2000 : 201). Ook bosuilen en ransuilen worden 
door boommarters gepredeerd (tot 65% in Thiede 1995). Soms verdwijnen vogels, ook grote roofvogels, 
rond om een nest van een boommarter en soms blijkt toch weer een nest speeuwen of spechten tamelijk 
dichtbij het nest de dans te ontspringen (Stubbe, 415  eigen waarnemingen). In een aalscholverskolonie 
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werden ook jongen met afgebeten kop gerapporteerd.  
 
Herhaaldelijk worden op nestkastjes uitwerpselen aangetroffen. Zulke nestkasten zijn vaak leeggeroofd. 
Evenzo vindt men nogal eens naast een geslagen prooi een uitwerpsel van de predator. 
 
Te snel zou men kunnen concluderen dat zo een opportune jager met een breed voedselspectrum dan 
ook wel bijzonder gemakkelijk aan zijn kostje zal komen. Integendeel, de evolutie naar weinig 
gespecialiseerd eten betekent misschien juist wel dat een marter moet sappelen voor de kost en 
gedwongen is om een ruime voedselkeuze aan te houden. En op zichzelf is die omnivorie dan weer een 
specialisering. Evenals de vos heeft een boommarter relatief veel zoutzuur in de maag, hetgeen kan 
worden opgevat als een aanpassing aan het eten van aas, dat vooral ’s winters genuttigd wordt. 
Een recent overzicht van het voedsel geeft Nitze 1998. 
 
 
 
2.1.4 Berokkent een boommarter schade aan gevogelte of eieren? 
Een voorbeeld is het geval besproken door Broekhuizen e.a. 2000, waarbij een bepaalde boommarter, die 
de staart miste, in 1999 werd aangetroffen tussen een aantal eieren. Waarschijnlijk kon dit dier niet meer 
in de bomen jagen.Vijftien kilometer verder werd het dier later aangetroffen in een kippen- en duivenhok, 
waar hij dertig duiven had bemachtigd, waarvan vijf opgegeten. De kippen bleven ongemoeid. Anderhalve 
kilometer verder werden eieren uit een kippenhok gehaald, maar ook hier bleven de kippen zelf 
ongemoeid. Een foto van de boommarter tussen  de kippen werd bij het betreffende artikel gevoegd. 
 
Het loopt ook wel slechter af. In Marterpassen 3:47 lezen we van een marter die de nesten van tamme 
duiven plunderde, maar ook vogels verwondde of zelfs doodbeet. En in Marterpassen 1 : 27 van een 
boommarter die in Twente 17 krielkippen had doodgebeten voordat zij de volgende dag gevangen werd. 
 
Een ander geval is dat gerapporteerd door H.Hees (Staatsbosbeheer; Marterpassen 8 : 26). Een boom-
marter werd aangetroffen in een kippenhok.  Na enige weken waren van de dertien kippen met kuikens 
nog vier kippen, een haan en twee kuikens over. De boommarter liep rustig naar buiten; een kip lag dood 
op de grond met half open hals. Er zaten ook twee eenden op de grond, maar die had hij niets gedaan. 
Het hok is enorm versterkt. De boommarter kwam terug en heeft zich een gat gebeten in het zwaardere 
kippengaas, maar het nachthok kon hij niet inkomen. Nabij Renswoude werd op 5 april 1997 op de weg 
naar De Klomp een jeugdig mannetje overreden met in de maag onder andere kippenresten. Niet ver 
vandaar, tussen Scherpenzeel en Barneveld, werd in 1998 een marter overreden met een ei in de bek. 
 
In 1993 werd een boommarter gevangen bij Epe; het dier lag te slapen in een kippennest nadat hij 6 
kippen had gedood; hij werd echter weer vrijgelaten. De volgende dag had hij de twee resterende kippen 
gedood en lag weer in het kippennest te slapen. Wederom werd het dier vrijgelaten. In hetzelfde jaar werd 
ook in Heerde een boommarter gevangen in een kippenhok. Het jaar daarop bleek een boommarter in 
Oosterbeek vier postduiven te hebben gedood en ongeveer zes eieren ervan te hebben leeggegeten. 
 
Bij Beekbergen in 2003 heeft iemand twee opeenvolgende nachten bezoek in zijn kippenhok gehad van 
een hele familie boommarters. Alle acht kippen waren dood; van de kippen waren de koppen afgevreten. 
Interessant is dat de kippen in het nachthok zaten, dat in principe marter-bestendig was. Maar de marters 
moeten het valluikje dat het nachthok afsluit opgelicht hebben. 
 
In het archief van WBN-Alterra  komen nog twee gevallen voor van boommarters overreden in de jaren 
’90 in Overijssel met kip in de maag. Van tijd tot tijd zijn in het bos prooiresten gevonden van kippen. Deze 
kunnen dan zowel aan de vos als aan de boommarter worden toegeschreven, zodat duidelijkheid 
hieromtrent ontbreekt. 
 
Conclusie: van tijd tot tijd hebben boommarters schade aangericht aan gehouden vogels, ook als een 
geval van een gehandicapt dier zoals dat beschreven door Broekhuizen e.a. 2000 terzijde gelaten wordt. 
Omdat echter op (de randen van) de Veluwe veel kippen gehouden werden en worden is het aantal 
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klachten niet echt groot. Van de Gelderse Vallei is ons zelfs geen enkele klacht bekend. Het typische dier 
in het kippenhok is de steenmarter. 
 
 
2.2 Oecologie. 
 
2.2.1 Biotoop.    
De boommarter is wijd verspreid in Europa en komt in zeer uiteenlopende biotopen voor (Stubbe 1993). 
Overal bezit het dier grote territoria, wat de aantallen inperkt. De nachtelijke levenswijze maakt dat het 
toch al zeldzame dier in grote delen van het verspreidingsgebied een verborgen en onbekend leven heeft 
geleid. Van de grote oecologische breedte van het dier geven Stubbe en Ebersbach 1997 een goed 
overzicht: “Deutlich ist voor allem dass Strukturreichtum für Baummarder optimal ist” (idem : 42). 
 
Als men afziet van de uitgesproken bergachtige, noordelijke, oceanische en mediterrane gebieden, dan 
vindt men  in Centraal-Europa een grote regio waarin de boommarter voorkomt en waar hij bekend is als 
typisch bosdier. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de aaneengesloten bosgebieden van Nederland 
de soort voorkomt, zij het dan in de voor dit dier karakteristieke geringe dichtheid. Overigens beweegt een 
boommarter zich het grootste deel van de tijd over de grond en slechts bij uitzondering door de 
boomtoppen (Ebersbach  1995: 15, Stier 2000:198). 
  
Telemetrische studies hebben uitgewezen dat boommarters die een territorium hebben in bos het 
bosgebied niet verlaten om uitstapjes te maken in het open land. (Stier 2000, Marchesi, Storch, 1988a). 
Daarnaast echter moet ook aandacht gevraagd worden voor het voorkomen van de boommarter in ge-
bieden waar het bos versnipperd is. De basale studie van dit voorkomen is die van N.Stier, die in 
Mecklenburg heeft vastgesteld dat boommarters jaren achtereen voorkwamen in bos niet groter dan 136 
ha. In een ander geval bestudeerde hij boommarters in een bos van 200 ha, dat echter verdeeld was in 
een groot stuk en een veel kleiner stuk, gescheiden door open land met een breedte van tussen de half 
en één km. Op dit open land stonden de resten van een heg die haaks de beide bosjes verbond; eigenlijk 
was er niet veel meer van over dan enkele bomen. Een boommarter verplaatste zich zeer regelmatig 
tussen de beide stukken en gebruikte dan de route precies langs het handjevol bomen. (Stier 2000), dat 
op de kaart van Stier nog meer heg lijkt dan het in werkelijkheid is (eigen waarneming). Soms vond deze 
oversteek zelfs overdag plaats (2000:191) 
 
Ook Schroepfer (1997:23) maakt melding van voorkomen in kleine bosjes in Niedersachsen. Voor 
Nederlandse begrippen zijn bossen van 100 ha flink, internationaal gezien, en in verhouding tot de grote 
territoria van boommarters, zijn ze klein. Het voorkomen van boommarters in gebieden met kleine bosjes 
en houtwallen is belangrijk voor de huidige studie omdat in de Gelderse Vallei bos van enige 
uitgestrektheid ontbreekt, terwijl het landschap opmerkelijk rijk is aan houtwallen. Wel is het zo dat 
bosranden rijk zijn aan kleine zoogdieren en vogels, en voor boommarters een uitstekend voedselgebied 
vormen. Een deel van het onderzoeksgebied van Marchesi(1989) in de Zwitserse Jura bestond uit slechts 
15% bos (Chaux d’Abel). Marchesi meldt dat zijn boommarters zich in principe aan het bos hielden en 
open stukken hoogstens snel overstaken. In het voorjaar waagden ze zich echter toch ook wel het veld op 
om muizen te vangen, al gold dit in het bijzonder voor mannetjes. Ook Stier (2000) merkt op dat 
boommarters in kleine bossen zich ophielden binnen het bos, dat dan hun gehele territorium uitmaakte. 
 
Stubbe 402 maakt melding van Tsjechisch onderzoek van bossen kleiner dan 100 ha waarin toch 
boommarters gevonden werden. Stubbe en Ebersbach vermelden ook kleine bosfragmenten in 
Brandenburg in een sterk gestructureerd landschap waar veel boommarters geschoten worden. Een dier 
genoemd in de studie van Stubbe en Ebersbach stak soms een afstand van 250 m tussen de stukken bos 
over. 
 
In Nederland zijn nesten vastgesteld nabij Leuvenheim in een sterk met de Gelderse Vallei te vergelijken 
kleinschalig landschap met een mozaiek van kleine gelede bossen en agrarisch terrein. 
 
Het mag wel opgemerkt worden dat de verspreiding van de boommarter in Flevoland, met name in de 
Noord-Oostpolder in de 21e eeuw, noodzakelijkerwijs met zich mee moet hebben gebracht dat de marters 
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zich door grote stukken open landbouwgebied begeven hebben. Ook enkele vondsten in het Fries-
Groningse noordelijke landbouwgebied wijzen daar op. 
 
Enige routes langs muurtjes of houtwallen waren kenbaar aan mest en urine. Broekhuizen 1997 : 66 
schrijft: “onderzoekingen van M. Hermann (ongepubl.) en van Stier (1996, 2000) laten zien dat heggen, 
houtwallen en singels tot op zekere hoogte voor de boommarter als verbindingen tussen bossen kunnen 
dienen”. Schröpfer 1997:28 schrijft: “es darf angenommen werden, dass daher fast immer randgebunden 
dismigriert wird.” Het is wel waar dat, terwijl voor fourageergedrag geleiding door lineair structuren heel 
duidelijk is,  migratie, bijvoorbeeld van volwassen geworden jongen, in principe onafhankelijk daarvan zou 
kunnen geschieden. Dit zal echter waarschijnlijk alleen het geval zijn in een wat boommarters betreft 
“maagdelijk” gebied, zonder geursporen. Indien er wel geursporen aanwezig zijn mag aangenomen 
worden dat boommarters veel energie zullen steken in het decoderen van de boodschappen die deze 
geurmerken bevatten, en zich door hun bevindingen zullen laten leiden. 
 
Soms vindt er dispersie plaats in de richting van veenbosjes (in NW-Overijssel spreekt men in het laag-
veengebied dan wel van "boomotters"), zoals dat aangetoond is voor boommarters die in eendekooien 
huisden (bijvoorbeeld die in het Naardermeer 1967/1968), door een doodvondst bij Tienhoven (1991) en 
door recente waarnemingen in N.W.Overijssel. 
 
Een boommarter is zowel in loof- als in naaldhout thuis, maar is wel afhankelijk van holle bomen, wat in 
de praktijk wil zeggen: oude bomen. Jonge naaldhoutplantages kunnen echter wel degelijk voor een 
marter een voedselrijk terrein vormen, en ze worden daar nogal eens slapend op vogelnesten aange-
troffen. Toch is wel duidelijk dat, als de besdragende heesters belangrijk zijn, loofhout onontbeerlijk is 
voor marters. Ook vergroot een mengeling van houtgewas de diversiteit van de bodemkruiden, en daar-
door weer van de fauna. Het optimumbiotoop voor een boommarter kan dan ook worden omschreven als 
heel structuurrijk en daardoor soortenrijk bos met veel oude bomen met holten die door interne verbinding 
van die holten al grotendeels hol zijn. Dit zijn veelal holle beuken. Het op natuurlijk bos gerichte bosbe-
heer zal in het algemeen in dergelijk bos resulteren. Toch moet ook opgemerkt worden dat het hakken en 
weren van bosjes van (uitheemse) naaldbomen nadelig is voor de boommarter. Volgens Stier (2000:198), 
die vermeldt dat de boommarter toch wel 30% van hun tijd in de boomkronen doorbrachten, hebben 
naaldbomen de voorkeur. 
 
Het is interessant te zien hoe in Europa in het meest structuurrijke bos van het gehele continent, het oer-
bos van Bialowieza, de boommarter-territoria opmerkelijk klein zijn en in de monotone taiga van Finland 
opmerkelijk groot. Hoewel er eigenlijk nog flink wat onderzoek nodig zal zijn om preciese uitspraken te 
kunnen doen over het optimum-biotoop van een boommarter, is de aanwijzing toch heel duidelijk: 
gewenst is grote soortenrijkdom, grote diversiteit, veel dekking, veel oude bomen. Er zijn overigens 
bosarme gebieden in Europa waar de boommarter  in open land kan standhouden (Stubbe en 
Ebersbach); vermoedelijk heeft hier echter vroeger wel bos gestaan. 
 
En tenslotte naderen boommarters wel eens de wereld waar de mens in leeft. Marchesi verttelt van 
boommarters die in de Zwitsrese Jura onder een dak jongen hadden en in Nederland is dit een historisch 
fenomeen (het geval Genemuiden, 1943, besproken in 1990 Broekhuizen e.a.1990: 23 en Broekhuizen 
1997:  68 ;  in Nieuw- Milligen (Nieuwenhuizen-Lucas, 1995); op de Veuwe (Klees, 1993) , en in 1999 
Eernewoude in huisje in het veen. Marchesi 14 en Stier (2000:193)vertellen op anecdotische wijze aan 
hoeveel lawaai sommige boommarters blootgesteld zijn geweest zonder dat hen dat leek te beinvloeden. 
 
In juli en augustus worden  regelmatig met name jonge boommarters nog bij daglicht vastgesteld. In de 
zomer zijn beide sexen nog vaak dag-actief (Marchesi 13) alsmede Zalewsky 2001; maar ook in de 
wintermaanden hebben met name de wijfjes ook tussen 8.00 en 16.00 h nog wel meer dan 10%  van hun 
activiteit.  
 
2.2.2 Dichtheid. 
“De boommarter is ons zeldzaamste roofdier en hij is ook min of meer gedoemd om dat te  blijven, omdat 
per dier het territorium zo groot is (variërend van 150-600ha). Het zijn nachtdieren en in één nacht kan 
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een marter wel meer dan 10 km afleggen. Daardoor hebben ze een behoorlijk vermogen om zich te ver-
spreiden over gebieden waar voldoende bos, met liefst voldoende oud hout met holten is te vinden, ook al 
hebben ze tegenwoordig sterk te lijden onder de verkeersintensiteit” (citaat uit Marterpassen IV). 
 
Gevestigde boommarters zijn territoriaal en de overlap met leefgebieden van buren van gelijk geslacht is 
relatief klein (Marchesi 1989, Balharry 1993, Zalewsky e.a. 1995, Schroepfer 1989). Alleen Stier stelde 
vast dat in kleine bossen een samenleving ontstaat van één mannetje met één vrouwtje, elders is er 
meestal overlap van het territorium van één man met het terrtorium van twee wijfjes. 
 
Bepalingen van de oppervlakte van diverse territoria zijn verscheidene malen gedaan in het buitenland. 
De terreinomstandigheden zijn echter vaak essentieel anders dan hier te lande, terwijl het aantal onder-
zochte dieren waarop de buitenlandse gegevens berusten bijna steeds noodgedwongen klein is (Broek-
huizen 1997:64). Storch (1988b, Zweden) vermeldt twee territoria van wijfjes van 250 en 430 ha; Balharry 
had in het bos van Strathglass   (1993, Schotland) vijf mannetjes met gemiddeld 628 ha, zes wijfjes met 
gemiddeld 357 ha,  Zalewsky e.a. 1995) in Bialowieza (Polen) voor vijf mannetjes een gemiddelde van 
223 ha, voor zeven wijfjes van 149 ha met een spreiding van 67 tot 258), Schröpfer (1989, West-
Duitsland) een mannetje met 450 ha en twee wijfjes met 216 en 416 ha; Ebersbach (in Stubbe en 
Ebersbach 1997, Oost-Duitsland) had drie territoria  van mannetjes, gemiddeld 184 ha, Marchesi had er 
geen boven de 500 ha, de kleinste was 150.  
 
Wat betreft de nachtelijke fourageertochten, er kunnen flinke afstanden worden afgelegd. Deze afstanden 
zijn met name door het volgen van sporen in de sneeuw bekend geworden, ook in Nederland.  Marchesi 
spreekt van 5 tot 7 km per nacht; volgens Stubbe 414 wijzen Russische gegevens op dergelijke getallen 
en in de Arctis zijn ze nog groter (Nyholm, Pulliainen). In Nederland noemt Nijhoff-Rombach de getallen 4, 
5 en zelfs 15 km voor sneeuwsporen op de Veluwe. Binnen het leefgebied zijn door Schroepfer afstanden 
van 10 km vastgesteld bij de man en 4,5 bij het wijfje. Voor een tocht die het vaste leefgebied verliet, is in 
Nederland op de Veluwe (Broekhuizen e.a. 2000) een verplaatsing van 17 km vastgesteld, door M. 
Hermann (in Broekhuizen & Müskens 2000a:110) een van 25 km. De Veluwse marter keerde echter ook 
weer terug – dus opnieuw een afstand van 17 km. Daarmee is natuurlijk geenszins gezegd dat dit in één 
nacht gebeurde.  
 
Bij territoriumgroottes zoals genoemd en enige gegevens over dergelijke groottes in Nederland (Müskens 
e.a. 2000b:155: mannetje: 2000 ha aan de rand van het verspreidingsgebied), Wijsman MP6  220 ha 
minimaal) en Wijsman MP4 (300/400) neigt men ertoe om aan te nemen dat bij een volmaakt regelmatige 
verdeling der territoria over het bos er een afstand van de nestbomen zou optreden van ongeveer 700 m. 
Juist omdat zeker onder Nederlandse omstandigheden zulke geïdealiseerde bossen helemaal niet op-
treden, zal de afstand in de practijk groter zijn. In Nederland worden echter ook wel eens kleine getallen 
gevonden.  Afstanden tussen nesten kunnen kleiner zijn dan de ongeveer één kilometer zoals in het 
model. Op de Veluwezoom zijn relatief kleine afstanden van de nesten gevonden (850, 600 en 550 meter 
Dijkstra 2000:178 en sindsdien 800 m (Marterpassen 8 : 25); in Utrecht werd een afstand van 780  m ge-
vonden (eigen waarneming 2003), in Drenthe in een bos van 300 ha twee nesten op een afstand van ruim 
900 m, Kleef pers. meded.). Andere afstanden in Drenthe (Kleef, pers. meded.) waren 1300, 2200, 2600, 
2800 m zonder dat men het idee had dat er tussen deze nesten nog een andere lag. In Utrecht noemen 
Achterberg e.a.  2000 : 98 afstanden van 1300 tot 2800 m, waaruit een gemiddelde omvang van de terri-
toria te berekenen valt van 350 ha. In veel andere gebieden werden ondanks intensief speuren dergelijk 
lage waarden niet gevonden en bleven deze afstanden boven de anderhalve kilometer. 
 
In elk geval mag men in het geval van kleine bossen niet concluderen dat er geen boommarter in past. 
Immers, in bepaalde delen van het jaar wordt een territorium zoals genoemd verdedigd, maar uit het werk 
van Stier (1998 :186) blijkt dat zijn dieren gedurende de maand nadat de moer met de jongen de nestholte 
verlaten hebben, alsmede in de wintermaanden, de dieren fourageren in een klein deel van hun territo-
rium, ongeveer 20 ha.  Een boommarter zal het dus in een bos kleiner dan 100 ha niet breed hebben, 
maar er kan best voldoende voedsel zijn, vooral als het om een langgerekte vorm gaat waardoor de naar 
verhouding voedselrijke rand relatief lang is 
  
Wanneer boommarters-zonder-territorium op stap gaan kunnen ze hele afstanden afleggen. Bij deze zgn. 
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dispersie leggen de mannetjes grotere afstanden (22 km) af dan de vrouwtjes (5 km, Broekhuizen en 
Müskens 2000a:109 vv.). In enige gevallen is gebleken dat een terrein in de periferie van het huidige 
voorkomen van tijd tot tijd bewoond is door tenminste één boommarter, om daarna weer enige tijd ver-
laten te zijn (Broekhuizen & Wijsman 2000:241), een zgn. knipperlichtsituatie. Na januari 1997 lijkt ’s-
Graveland verlaten door boommarters die er sindsdien niet meer zijn gesignaleerd. Het Cronebos onder 
Hilversum was van 1998-2002 verlaten door boommarters (eigen waarnemingen). 
 
Conclusie :  in de natuurlijke situatie moeten er dichtheidsverschillen bestaan tussen gebieden rijker of 
minder rijk aan prooi. Omdat Nederland, vanuit Europees perspectief, grotendeels onder de minder rijke 
gebieden valt, zou het wel kunnen zijn dat in Nederland dichtheidsverschillen nauwelijks een rol spelen. 
 
 
 
 
 
2.2.3 Rustplaats, nestplaats   
Een boommarter wisselt frequent van dagrustplaats.  Marchesi  beschijft er vele evenals de studie van 
Müskens et al. 2000b. De marter kan slapen op takken, op (kleine) nesten, in boomholten (niet vaak ), in 
eekhoornnesten, op heksenbezems, op het horst van een grote roofvogel, en ook wel onder de grond 
(konijnenhol, dassenburcht). Dit laatste neemt toe als het vriest. Het in Nederland telemetrisch gevolgde 
mannetje sliep bij voorkeur in vogelnesten, ook wel in konijneholen (vooral in de winter) , niet erg vaak in 
holle bomen ( 10% in de winter). Volgens Brainerd e.a. 1995, hebben echter wijfjes een veel grotere voor-
keur voor holten in bomen. In Polen bleken van de wijfjes in de winter 82% gebruik te maken van een 
boomholte als dagrustplaats  (Dijkstra 2000:182). 
  
Uitwerpselen gedeponeerd onder een boom met holte zijn geïnterpreteerd als aanwijzing dat de holte 
gebruikt is als dagrustplaats (Dijkstra 2000:174). Dijkstra stelt: “aangenomen werd dat een boomholte als 
dagrustplaats werd gebruikt indien er tenminste één marteruitwerpsel in de boom lag”. Volgens Zalewsky 
neemt in de winter de activiteit af. Er zal dan wel meer mest rondom een dagrustplaats opgehoopt 
worden. 
 
Dijkstra  (2000:178) stelde vast dat boommarters sommige van de holle bomen waarin zij geslapen heb-
ben later als nestplaats benutten, of nogal eens binnen dertig meter een nestplaats inrichtten. Oor-
spronkelijk lieten gegevens uit Drenthe en ander beeld zien (Kleef 2000), maar daar is inmiddels hetzelfde 
geconstateerd (Kleef, pers. meded.). Kleef 1997 heeft ons er trouwens op geattendeerd dat een aanzien-
lijk deel van de boomholten (hij spreekt van 18%) vol water staan en dus ongeschikt is. Zowel voor dag-
rustplaatsen als voor nesten geldt dat ook boomlijken van grote betekenis zijn; ze lijken onbewoonbaar 
maar boommarters denken daar herhaaldelijk anders over. 
 
Nesten van boommarters worden vaak aangetroffen in holle bomen, voornamelijk in spechtennesten, 
gemaakt door zwarte en groene specht. Natuurlijk holten door inrotting voldoen natuurlijk ook, maar dan 
moet de doorsnee van de opening groter zijn dan vijf cm. Waargenomen is dat een boommarter knaagde 
aan een nauwe opening (A. Achterberg, pers. meded.; en zie de prachtige foto’s in H.Kleef, 2004). Soms 
vindt men ze op het horst van een roofvogel (bijvoorbeeld Marterpassen 5: 40, 8:23 en 9: 24)  en soms in 
een uilenkast (bijvoorbeeld Marterpassen 9: 26). Daarnaast zijn er speciale kasten voor boommarters op-
gehangen, maar hier wordt niet vaak in genesteld. In de laatste jaren werden nesten aangetroffen nabij 
Zeist, Amersfoort en Amerongen. Wel 60 kasten nabij Soesterberg werden echter nauwelijks aangedaan 
(Metselaar en Glismeier, pers. meded.). Van in Oost-Flevoland en de Noordoostpolder opgehangen 
kasten  werd een enkele gebruikt voor slapen of voedselopslag. 
 
In opeenvolgende jaren wordt soms dezelfde boom gebruikt (bijvoorbeeld Marterpassen 5: 30 en Wijsman 
2002; soms een boom  vlakbij  (bijvoorbeeld de marter genoemd in Marterpassen 7 : 43, ook in volgende 
jaren) en soms een geheel andere boom een eindweegs weg. Nabij Austerlitz huisde een boommarter het 
ene jaar 1400 m van de boom van het vorige jaar, om in het jaar daarop weer terug te keren. Recent 
onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde bomen niet alleen door één bepaald wijfje enige malen achter-
een gebruikt zijn, maar ook door een ander wijfje weer in latere jaren. Deze bepaalde holle bomen moeten 
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iets heel speciaals hebben, al is nog niet goed te definiëren wat. 
 
Verhuisbomen vond Dijkstra (pers.meded.) in 2003 op afstanden van 150, 200, 350, 550, 850, en 1200 m, 
A. Achterberg van 800 m (pers. meded.). Van den Horn (pers.meded.) stelde een verhuizing vast over 
800 m. Kleef (pers.meded.) vond er een over 1500 m! Bij dit terugvinden van bepaalde wijfjes help het als 
men een signalement van de moer heeft gemaakt. Kleef (pers. meded.)  vond een moer met jongen in 
een konijnenhol in Drenthe in 1999. Deze jongen waren echter wel in een boom geboren. De jongen 
blijven in de maand juni dichtbij de moeder rondom de nestplaats; in juli zijn ze nog grotendeels begeleid 
door de moeder; in augustus zijn ze zelfstandig geworden en leggen soms hele afstanden af (Stier 1996, 
Müskens, pers. meded.). 
 
Zwarte Spechten hebben vaak de nestholte in beuken. Dit heeft het gevolg dat nesten van boommarters 
relatief vaak in beuken zitten. Waarnemingen van boommarters geschieden veelal in de zomer of voor-
zomer, en dan vaak in de buurt van de nestplaats. Dit heeft er toe geleid dat ouder onderzoek, de waar-
nemingen summerend en analyserend, concludeerde dat boommarters vaak nabij oude beukenpercelen 
zaten. Dit moet beschouwd worden als een artefact, alleen geldend voor de nestperiode. Voor prooi en 
dekking zoeken ze juist vaak naaldhoutbosjes op. 
 
Van de migratie van boommarters (in de natuur doordat de oudere jongen in het territorium van de ouders 
niet meer welkom zijn) is niets bekend. Door vergelijking met de migratie van dassen ontstaat het idee dat 
ze misschien gewoon maar door en maar dóór lopen. Men moet hierbij echter bedenken dat dit alleen 
maar geldt in een niet door dassen bewoond gebied zonder enig geurmerk. Als er wèl dassen in het 
terrein voorkomen, laten ze zich leiden door geursporen en gaan ze wel degelijk op familiebezoek. 
 
2.3 Verspreiding. 
 
2.3.1.  In Europa.   
De boommarter komt voor van Ierland tot Lapland, Noord-Spanje tot Sicilië en tot in Klein-Azië en Siberië, 
en dus in zeer uiteenlopende biotopen (Stubbe 1993; cf. fig. 31 op p. 53 in Canters & Wijsman 1997), 
hoewel altijd in bos of in gebieden waar eertijds bos stond zoals heideterreinen of maquis. 
 
2.3.2 In Nederland. 
In Nederland gaat het vooral om voorkomen in de centrale gebieden de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe 
en bossen zowel op de grens van Drenthe en Friesland als op de Drentse Hondsrug (eindrapport BIN 
1999, zie ook Müskens e.a. 2000a en vergelijk Müskens & Broekhuizen 2002, Müskens en Broekhuizen 
2003). Hierbij treden bossen op diluviale zandgronden op de voorgrond alsmede enige landgoederen op 
iets natter terrein; landgoederen, met herenhuis, waterpartijen en beukenbos o.a. in ’s-Graveland, 
Groeneveld, Oldenaller, Stoutenburg, Voorstonden, Leusveld, Beekhuizen, Oranje-Nassau-Oord. 
 
Buitendien is er een optreden op een aantal perifere plekken. Het vermoeden bestaat dat er in de Friese 
veengebieden zich af en toe boommarters voortplanten, evenals in Noordwest-Overijssel. Van tijd tot tijd 
hoort men van waarnemingen in Kennemerland, waar echter sinds lang geen exemplaar meer is 
gevonden. Nabij Wieringen schijnt een boommarter te huizen. Uit Twenthe is sinds 1996 niets meer 
vernomen. In westelijk Salland zijn enige malen boommarters aangetroffen; dit geldt ook voor de weste-
lijke Achterhoek, hetgeen wellicht zou kunnen wijzen op voorkomen in die streken. Een wijfje met 
blastocysten bij Hoog-Keppel is vermeld in Marterpassen 7 : 28, maar sindsdien (1998) zijn er slechts 
twee waarnemingen bij gekomen. Een nieuwe ontwikkeling is het voorkomen in Flevoland. Boommarters 
zijn vastgesteld in het Kuinderbos, Voorsterbos, Urkerbos, Zuigerplaspark, Hollandse Hout en in al deze 
gevallen ging het ook om voortplanting. Gezien het vele aangeplante bos hier, dat nu de 50-jarige leeftijd 
heeft overschreden of binnenkort gaat bereiken, is de toekomst rooskleurig. De situatie in de Gelderse 
Vallei wordt in het volgende onderdeel beschreven. 
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Aantallen: 
In de bijlage 1 is een model gehanteerd om het totale aantal boommarters in Nederland enigszins te 
kunnen schatten. Het komt uit op een aantal nesten van 194 en een aantal adulte boommarters (tijdens 
de jaarwisseling) van 392. Deze kunnen een aantal van 553 juvenielen voortbrengen, waaronder de 
sterfte echter enorm groot is. 
 
Dit betekent dat een getal dat  kon worden geïnterpreteerd als “ongeveer 300 volwassen dieren” zich in 
dit laatste model, mede door het ontdekken van nieuwe populaties, ontwikkeld heeft tot “een kleine 
400”. 

 
 
2.3.3 In de Gelderse Vallei tot 2000.  
 
2.3.3.1 De theoretische situatie. 
In oudere literatuur wordt er steeds van uitgegaan dat de tamelijk bosarme Gelderse Vallei niet de 
geschikte biotopen voor boommarters zou bevatten. Meldingen van verkeersslachtoffers zouden dan 
betrekking hebben op dieren die de grote oversteek van de Veluwe naar de Utrechtse heuvelrug vice 
versa aan het maken waren. Zo proberen Broekhuizen e.a. (1989) drie routes te vinden waarlangs 
boommarters zouden kunnen reizen en die planologische versterking zouden behoeven. “Voor de 
migratie vanuit de Veluwe naar de bossen van de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi komen drie routes in 
aanmerking: 
 

A. Vanuit het grote bosgebied tussen Putten, Garderen en Stroe en het daarop aansluitende 
parklandschap tussen Nijkerk en Voorthuizen via Kallenbroek en Stoutenburg naar Leusden. 

B. Vanuit de bossen van De Valouwe en het Wekeromse Zand via het Lunterse Buurtbos, het 
parklandschap rond Renswoude en Scherpenzeel richting Woudenberg en Maarsbergen. 

C. Vanuit de bossen van Planken Wambuis via De Sysselt, het Hoekelumse Bos of de boswachterij 
Oostereng tussen Ede en Bennekom door en dan via het elzenwallenlandschap van De Kraats of 
het hoevenlandschap van Nergena naar de bossen tussen Veenendaal en Rhenen”. 

 
Hiertoe zouden “in feite . . . . . grote delen van het gebied opnieuw moeten worden ingericht. Op een 
aantal plaatsen zijn nog wallen en bosschages aanwezig. Deze kunnen de aanzet vormen tot een forse 
groenstructuur, die enerzijds de beide stuwwallen verbindt, maar anderzijds woongebieden scheidt van 
intensieve landbouw en tevens het agrarische produktiegebied in stukken knipt”. “Voorzieningen zijn nodig 
om het verkeer op vier wielen te scheiden van dat op vier poten”. 
 
Omdat er slechts enkele verkeersslachtoffers bekend waren, leek die uitwisseling der populaties echter 
gering. In 1997 schreef Kleef (1997:13) de profetische woorden: “De Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug 
vormen mogelijk door uitwisseling één populatie”. In hetzelfde jaar schreef Broekhuizen (1997:66) hier-
over: “een andere bedreiging is het volgebouwd raken van de ruimtes tussen Voorthuizen, Barneveld, 
Lunteren, Ede, Bennekom en Wageningen. De boommarterpopulatie op de Utrechtse Heuvelrug als 
geheel komt dus steeds meer op zichzelf te staan.” 
 
Broekhuizen & Müskens (2000a : 116) namen de recentere dispersiemogelijkheden onder de loupe. “De 
afstand van een kleine 20 km (van Leusden naar Putten) zou daar af  en toe door een mannetje kunnen 
worden overbrugd, maar voor  vrouwtjes zou dat nu bijna zijn uitgesloten. Indien men deze verbinding ook 
voor vrouwtjes effectief wil maken, dan is het nodig om een aantal bosgebiedjes op deze route aanmerke-
lijk te vergroten, zodat ook hier echte vestiging kan plaats vinden”. In hun bijdrage over geslachtsafhanke-
lijke dispersie hadden zij namelijk geconcludeerd dat in dit proces een mannetje 12 km, maar een wijfje 
slechts 5 km kan overbruggen. Hoopvol spreken echter Broekhuizen en Müskens (2003:13) naar aanlei-
ding van een overreden lacterend wijfje over het kampenlandschap tussen Nijkerk en Putten aan de 
westrand van de Veluwe. “ Ook dit lijken echte “knippergebieden” te zijn” (Marterpassen 8: 11), dat wil 
zeggen, gebieden waar soms wel en soms geen voortplanting plaats vindt. 
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In elk geval lijkt op het kaartje 1989-1999 in Müskens e.a. (2000a: 88) de fusie van de twee vanouds 
gekende gebieden van voortplanting (Utrechtse Heuvelrug/ Veluwe) op grond van enkele additionele 
waarnemingen reeds een feit. 
 
E.Bloemers (WBN-vzz) te Barneveld beschikt over oude gegevens die er op wijzen dat in 1971 al een 
dode boommarter gevonden is in Bylaer en dat volgens iemand anders al in de jaren vijftig en zestig van 
de 20e eeuw boommarters in de buurt van Kallenbroek zaten. 
 
 
 
 
2.3.3.2  Gegevens 1987-2000 
De onderstaande tabel geeft het volledige overzicht van alle typen waarnemingen in de periode 1987 tot 
2000. Enige van de gegevens van vóór 2000 zijn pas tijdens en door het project bekend geworden. 
 
 
 
Tabel 1 ;  waarnemingen 1987 – 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*waarneming achteraf gemeld in het kader van het onderhavige project 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* waarneming achteraf gemeld in het kader van het onderhavige project 
 
 
 

Vindplaats   jaar  coördinaten  type waarneming     bijzonderheden 
 
Nijkerk    1987  161,7 / 471,4  zichtwaarneming  
Hell    1987  165,9/470,1  verkeersslachtoffer ♂ 
Lunteren A30   1988  169,4/ 455,3  verkeersslachtoffer ♂ 
De Kraats   1988  171,0 / 447,6  verkeersslachtoffer ♀ 
Gerven    1988  168,3 / 469,9  nestboom  voortpl  2 
Lockhorst    1989  156/460  verkeersslachtoffer ♀ad 
Putten N303   1989  170,3/468,1  verkeersslachtoffer ♂ 
Voorthuizen N344  1990  167 / 465  verkeersslachtoffer   ♀ad (niet reprod) 
Zwetselaar   1990  168,2 / 454,9  verkeersslachtoffer  
Oldenaller (trein)  1992  164,3 / 472,1  verkeersslachtoffer ♂ 
Oldenaller   1993  164,4 / 472,7  verkeersslachtoffer ♂ 
Zwartebroek   1993  164,0 / 465,9  verksl 1-8  voortpl jong vr 
Putten N303   1994  170,2/467,1  verkeersslachtoffer ♂ 
Veenendaal A12  1994  164,0/450,8  verkeersslachtoffer ♂ 
Veenendaal A12  1995   163,1/450,9  verkeersslachtoffer ♂ 
Wilbrinkbos N344  1996  171,7/467,1  verkeersslachtoffer ♀ 
Wilbrinkbos   1996  171 / 467  zichtwaarneming ♀ 
De Boom   1996  157,2 / 456,3  verkeersslachtoffer ♀  
Zelderseweg*   1996  165/465  verkeersslachtoffer 
Putten N303   1997  170,0/469,4  verkeersslachtoffer ♂ 
Renswoude   1997  166,4 / 452,8  verkeersslachtoffer ♂ 
De Boom   1997  157,2 / 456,3  verkeersslachtoffer ♀ 
Wilbrinkbos   1997  171 / 467  zichtwaarneming   
Hell    1998  165,6/470,8  zichtwaarneming 
De Buzerd A30   1998  168 / 458  verkeersslachtoffer  
Terschuur A1    1998  165 / 464  verkeersslachtoffer  
Scherpenzeel   1998  163,7 / 456, 7  verkslachtoffer  voortpl/schzw 
Leusden*   1998   158,7/459,3  zichtwaarneming 
Wilbrinkbos   1999  171 / 467  nestboom   voortplanting 
Barneveld   1999  169,1 / 461,3  verkeersslachtoffer ♂  
Hardeveld*    1999   161,9/458,9  2 jongen  voortplanting 
Ede A12   1999   173,5/447,4  verkeersslachtoffer ♂ 
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* waarneming gemeld in het kader van het onderhavige project 
 
 
 
 
 
 
2.3.3.3 Interpretatie van de historische gegevens tot 2000.  
Het nest op of bij landgoed Gerven (1988) sluit min of meer aan op het voorkomen van de boommarter op 
de Veluwe. Aangezien er boommarters (verkeersslachtoffers) zijn aangetroffen bij Oldenaller  moeten ze 
ook wel op landgoed Hell aanwezig zijn, waar er in 1987 één dood gevonden is en in 1998 één werd 
gezien. Waarschijnlijk bleef deze zone bewoond; versterking is niettemin wenselijk en ook verbinding naar 
het zuiden. Wellicht komen marters nog altijd voor tot vlak bij Nijkerk, waar er in 1987 één gezien is. De 
verbinding van Gerven naar de Veluwe is kwetsbaar, gelet op de verkeersslachtoffers op de N303 van 
Voorthuizen naar Putten. 
 
Naar het zuiden zou er aansluiting te vinden zijn op landgoed Appel en nog zuidelijker op landgoed Meer-
veld, al wijst een jonge boommarter overreden op de Wielweg bij Zwartebroek, net iets ten westen van 
Meerveld,  wel op voortplanting, hetzij in Appel, landgoed Ehrental of Meerveld; desnoods nog noord-
oostelijker. De boommarter die op de Zelderse weg nabij Terschuur is overreden in 1996 werd ook 
gekarakteriseerd als jong, de datum is echter onbekend. Volgens mededeling van de boswachter op 
Meerveld werden daar in de jaren ’80, toen volgens zeggen elders de boommarters niet vaak waarge-
nomen werden, wel enige malen waarnemingen gedaan, vooral van de hoogzit af. Hoewel het landschap 
hetzelfde is gebleven (vooral hakhoutcultuur) werd het in de jaren ’90 minder; na het verkeersslachtoffer 
werd er nog slechts eenmaal een gezien,waarvan de details ontbreken. 
 
Tussen Voorthuizen en Terschuur is een boommarter omgekomen op de N344 in 1990. Over dit dier 
meldt Broekhuizen (Lutra 43:210) dat het in september in open landschap werd overreden en niet repro-
ductief was (en als zodanig een uitzondering). Overigens had Willems (1967) al geschreven: “Verder 
westelijk in de gemeente [Barneveld] worden wel eens marters gevangen of geschoten (Terschuur 1963), 
dit zijn echter vermoedelijk zwervers”. Weliswaar ligt het Wilbrinkbos formeel gesproken in de Gelderse 
Vallei, maar van daar uit zullen vermoedelijk geen boommarters rechtstreeks de grote oversteek kunnen 
wagen naar Utrecht. Het is wel waarschijnlijk dat een boommarter die overreden is in noordoostelijk 
Barneveld hiervandaan afkomstig is geweest. 
 
Ten zuiden van de A1 komt men bij het grote complex van Kallenbroek, omvattende landgoed Groot-
Bylaer (part.) en Klein-Bylaer, het oude “Erica” van Gelders Landschap. Ten zuiden van Bylaer is een 
gaping in de strook bossen door de Gelderse Vallei. Hier strekken zich vlakke landbouwgronden uit. 
Vanuit het belang van de boommarter gezien zou men, met enige boerderijbosjes als kern, meer bos 
moeten aanplanten. 
 
Naar het zuiden bevinden zich min of meer midden in de Vallei enkele bossen ten noordoosten van 
Scherpenzeel. Hier is in 1998 een lacterend wijfje overreden, zij het dat bij sectie bleek dat ze niet 
drachtig geweest was – een geval van “schijnzwangerschap”. Het dier is in Lutra 43 : 114 nog geclassi-
ficeerd onder “migrerende zwervers”. - Een kilometer zuidelijker is een boommarter overreden in 2001. 
  
Van de snelweg A30 zijn twee verkeersslachtoffers bekend, een uit 1988 van nabij de afrit naar Lunteren 
(een oud mannetje) en een meer recente uit 1998 nabij De Buzerd  (deze is niet verzameld, maar waarge-
nomen door D. Lammertsma).). Deze dieren zouden heel goed afkomstig kunnen zijn uit de bossen ten 
oosten van Lunteren, waar in het Wekeromse Zand waarnemingen zijn gedaan in 1980, 1993, 1995 
(jongen), 1999 (jongen op havikshorst) en 2001 (jongen in bosuilenkast). 
 
Ten oosten van Scherpenzeel werd ten zuidoosten van Renswoude in 1997 een mannetje overreden. 
Tussen Renswoude en Lunteren in (het Zwetselaarsche veld) werd in 1990 een verkeersslachtoffer 
gevonden (volwassen mannetje). De afstand van de bossen  ten oosten van Lunteren naar de kleine 
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bossen aan de Utrechtse kant van de provinciegrens (rondom Renswoude en Scherpenzeel) bedraagt 
ongeveer 6 km. Deze bossen strekken zich op zichzelf uit in de richting van De Boom onder Leusden. Het 
lijkt dus alsof hier ook een verbinding mogelijk zou zijn, zij het dan dat die wel loopt dwars over de lange 
dorpsstraat van Lunteren. 
 
Opvallend is dat uit de vierhoek Kootwijkerbroek, Harskamp,Wekerom,Otterloo geen waarnemingen 
bekend zijn geworden, hoewel aan weerszijden (Wekeromse Zand, Kootwijk) wel door boommarters 
bewoonde bossen liggen. 
 
Meer naar het zuiden is in 1988 een boommarter bij buurtschap de Kraats ten zuidwesten van Ede over-
reden. Broekhuizen & Müskens 2000a : 116 merken  op dat het onwaarschijnlijk is geworden dat daar nu 
nog boommarters zouden kunnen oversteken als gevolg van de toegenomen bebouwing. In 1999 vond 
Broekhuizen echter een dode boommarter op de A12 juist waar de boommarters van Hoekelum eventueel 
tussen Ede en Bennekom door een oversteek naar Remmerstein zouden kunnen wagen. 
 
Direct ten zuiden van de Emmikhuizerberg zijn op de A12 in 1994 en 1995 boommarters overreden. Dit 
kan wijzen op migratie vanuit Amerongen naar het noorden. 
 
De bossen net ten zuiden van Amersfoort behoren wel formeel, maar niet fysisch-geografisch tot de 
Gelderse Vallei; het zijn de oostelijke voorposten van de Utrechtse Heuvelrug.  Daar was bij Lockhorst in 
1989  al eens een dier gevonden. In deze buurt is een  jong mannetje van 24 augustus, dus op een 
leeftijd waarop ze net gaan zwerven, ten zuidoosten van Leusden (2000) opgevat als een zwerver. 
 
Resteert het uiterst westelijke deel van de Gelderse Vallei, het gebied tussen Leusden en Woudenberg. 
Omdat op het landgoed Den Treek in 2002 een nestboom is vastgesteld, en dit gebied en omgeving 
vanouds als boommarterland bekend is, mag men wel verwachten dat ze van de Heuvelrug afkomstig 
zijn. Nog in 1933 werd op De Boom een boommarter geschoten. Een dier overreden nabij landgoed De 
Boom, een juveniel wijfje van 20 juli 2001, had een leeftijd waarop ze geacht wordt nog net niet rond te 
zwerven. Bij De Boom zijn ook in 1996 (een wijfje van onbepaalde leeftijd) en in 1997 (een volgroeid 
wijfje) dieren gevonden als verkeersslachtoffer. In 1996 is een jong van dat jaar op 25 juni overreden in 
het territorium van de moer, dus er was voortplanting in de buurt. Tenslotte zijn op het landgoed 
Geerestein in 2000 jonge boommarters gezien.  
 
2.3.3.4 Conclusies. 
In de periode 1987-1999 was er hier en daar een geval van voortplanting, over enige jaren verdeeld en 
moeilijk te interpreteren. Zou het hier kunnen gaan om een knipperlicht gebied? In dat geval waren er in 
1987-1999 hier en daar boommarters, maar niet permanent en niet veel. Het zuiden van de Gelders Vallei 
leek al verloren gegaan, uit die omgeving waren alleen oude waarnemingen beschikbaar. Broekhuizen & 
Müskens 2000 : 116 , sprekend over de migratie dwars door de Gelderse Vallei, merken op dat “de be-
bouwing tussen Wageningen, Ede en Lunteren deze migratie in toenemende mate bemoeilijkt”. 
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3 Onderzoek Boommarters in de Gelderse Vallei 2000-2004. 
 
 
3.1 Werkwijze. 
 
Bij de voorbereiding van het onderzoek werd al spoedig duidelijk dat er ook nu al boommarters permanent 
voorkwamen in de Vallei. Dit actuele voorkomen moest in kaart worden gebracht. Zoveel mogelijk 
personen zijn benaderd en men heeft hen gevraagd of zij boommarters hadden waargenomen, dan wel 
van waarnemingen wisten; dit waren boswachters, natuurvrienden, passanten, boeren. Voor dit project is 
een eigen  inventarisatieformulier ontworpen, grotendeels overeenkomende met dat van de B.I.N.1994-
1999. Voorts is door de WBN en medewerkers een actuele inventarisatie uitgevoerd. Gedurende de 
tweejarige onderzoeksperiode zijn de geschikte biotopen meerdere malen bezocht. Binnen de werk-
zaamheden van de WBN is de laatste jaren een precisering ontstaan doordat de binnenkomende 
gegevens vooral afkomstig waren van onderzochte verkeersslachtoffers en nestbomen. In het onderzoek 
van de Gelderse Vallei zijn er wel wat waarnemingen binnengekomen, die niet van een eenduidige  
beschrijving voorzien waren. Men zou zelfs kunnen veronderstellen dat er misschien wel een bunzing in 
het bestand is geslopen of een nerts. (De Amerikaanse nerts ontsnapt van tijd tot tijd uit nertsfarms en 
kan zich dan enige tijd in het wild handhaven).  
 
Niettemin zijn er wel degelijk conclusies te trekken gezien het grote aantal binnengekomen en verzamelde 
gegevens. Als er immers een groot aantal gegevens binnenkomt kan men het principe hanteren volgens 
hetwelk op p. 83 in Müskens, Broekhuizen & Wijsman 2000 bij drie waarnemingen van één bepaalde 
(lage) betrouwbaarheidsgraad het criterium één stap in de hiërarchie mag worden opgehoogd. Dit 
betekent dat genoemde hypothetische éne bunzing statistisch geheel verdwijnt onder een vloed van 
boommarterwaarnemingen. Het is ons gebleken dat menige boswachter in de Gelderse Vallei persoonlijk 
de boommarter wel kent en er ook wel waarnemingen van verricht heeft. Zoiets kan ons aanzetten om 
vervolgens in het veld naar aanwezigheidssporen te gaan zoeken. Ook daarvoor geldt dus dat één 
geïsoleerd gegeven weinig zegt, maar dat ze alle tezamen heel overtuigend worden. 
 
 
3.2 Beoordelingsmethodiek en rangorde van waarnemingen. 
 
Tijdens dit onderzoek mag men over de Vallei nog wel spreken als “buiten steenmartergebied”. Voort-
planting van de steenmarter ten westen van de IJssel is nog niet vastgesteld. Maar er worden wel steeds 
vaker exemplaren aangetroffen. In elk geval kan men de Gelderse Vallei nu nog aanduiden als een 
gebied zonder steenmarters. In de Gelderse Vallei treedt een overlap op met de bunzing, omdat het 
bosoppervlak zo klein is en overal boerderijen er tussen in staan. Er moet goed op de soortskenmerken 
worden gelet.  
 
De waarnemingen zijn ingedeeld grotendeels volgens de criteria van Müskens e.a. 2000a: 82 , die hier als 
volgt opnieuw zijn geformuleerd: 
 
Er worden vijf categoriën onderscheiden: zeker, waarschijnlijk, mogelijke aanwijzing, mogelijk, aanwijzing. 
In een bepaald gebied kan de betrouwbaarheid één categorie opgehoogd worden als er meer dan drie 
gelijksoortige waarnemingen verricht zijn. 
 

Van een zekere  waarneming spreken wij als er een specimen (of foto) is bestudeerd door een ervaren 
onderzoeker en met name als het bewaard is. Voorts zichtwaarnemingen die goed gedocumenteerd 
(eenduidig beschreven, waarbij in het geval van een dood exemplaar tenminste aandacht is besteed aan de 
bef (kleur), vacht en ondervacht (kleur), vorm van de oren.) zijn; ook nog de gevallen van herhaaldelijk 
geobserveerde dieren bij nestbomen door terreinbeheerders of leden van de WBN 

 
Van waarschijnlijk spreken wij als een specimen wel is beschreven , maar niet eenduidig. 

 
In het geval van een grote latrine-rest onder boom, liefst met de taklatrine erbij, indien buiten gebieden waar 
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steenmarters voorkomen, kan men spreken van een mogelijke aanwijzing. Uitwerpselen gevonden op een 
nestkast en langer dan 10 cm moeten wel van een boommarter afkomstig zijn (beide buiten 
steenmartergebieden). Ook als uitwerpselen zijn gevonden aan de voet van een boom met holte en door een 
ervaren lid van de WBN of krabsporen gevonden die, indien viersporig, breder zijn dan 3,2 cm danwel, indien 
driesporig, breder dan 3,0 cm; zeker als de lengte groter was dan 9 cm; dit met name indien de uitwerpselen 
en de krabsporen niet ver van elkaar aangetroffen worden. 

 
Van mogelijk spreken wij bij doodgevonden dieren die werden gezien door niet-kenners en waarvan een 
eenduidige beschrijving ontbreekt, maar waarvan de vinders of melders volhouden dat het een boommarter 
was.  

 
Resteren aanwijzingen als het gaat om een waarneming zonder overtuigende beschijving, maar waarbij wel 
van de juiste grootte (“kat”) en van een bef sprake was (buiten steenmartergebieden).  Prooiresten van uit het 
nest gehaalde in bomen broedende vogels kunnen moeilijk van iets anders dan nu juist van een boommarter 
afkomstig zijn, of afgebeten veren op een (laag) nest. Voorts als er uitwerpselen zijn gevonden (deze kunnen 
verward worden met die van steenmarter, vos, kat, bunzing, hond) op andere wijze dan genoemd, prooiresten 
met afgebeten veren (deze kunnen verward worden met  die van vos of kat) op andere wijze dan genoemd of 
krabsporen zonder genoemde maten (deze kunnen verward worden met die van eekhoorn of kat). 

 
Extra aandacht is dus besteed  aan uitwerpselen, krabsporen en prooiresten. Dit zijn minder zekere 
observaties en daarom geklassificeerd als “mogelijke aanwijzingen”. Uitwerpselen kunnen gemakkelijk 
verwisseld worden met die van de vos, hoewel ze in principe dradiger zijn, langer, dunner. Geloofwaardig 
wordt een waarneming net onder een boom met een holte. Krabsporen van eekhoorns zijn in bijna elk bos 
algemeen. Ze zijn smaller en kriebeliger. Als maatstaf is aangehouden dat een driesporig boommarter-
krabspoor minimaal 30 mm breed is, een viersporig 32 mm. Bovendien zijn ze rechter en langer. Vogel-
prooiresten van vos, kat, bunzing en boommarter hebben de veren afgebeten, men noemt het wel 
“afgeknipt”. Als het om holbewonende vogels gaat, zoals de spechten, of om jonge nestdieren lijkt de 
boommarter de dader. 
Uiteindelijk hebben wij gelukkig enigerlei zwak onderbouwde waarnemingen terzijde kunnen laten en 
waren er genoeg waarnemingen waaromtrent wij redelijk zeker konden zijn.  
 
 
 
3.3  Verspreidinggegevens Gelderse Vallei 2000-2004  
 
Voor een goede onderbouwing van het voorkomen van de boommarter in de Gelderse Vallei is gebruikt 
gemaakt van diverse bronnen. Ten eerste zijn dat de waarnemingen 2000-2002 uit het archief van Alterra 
/ WBN. Daaronder bevinden zich enige gegevens van voor 2004 die onafhankelijk van het project zijn 
verkregen. Deze waarnemingen zijn terug te vinden in tabelvorm in bijlage 3. Het gaat hier om een geval 
van voortplanting, diverse verkeersslachtoffers, enkele zichtwaarnemingen en enkele aanwijzingen. 
 
Voorts gaat het om de waarnemingen die in het kader van het project zijn verzameld. Dit is voor een 
beperkt deel afkomstig uit 2002. Het grootste deel is afkomstig uit het veldonderzoek dat voor dit onder-
zoek is gehouden over de jaren 2003 en 2004. Ook deze waarnemingen zijn terug te vinden als tabel 6 in 
bijlage 4. In totaal gaat het in deze tabel om 66 waarnemingen / aanwijzingen over het voorkomen van de 
boommarter in de Gelderse Vallei. 
 
De hierboven genoemde bronnen zijn gecombineerd met de gegevens uit tabel 1 (waarnemingen 1987-
2000) en samengevoegd tot tabel 2 (verzameltabel in de tekst). Deze verzameltabel vormt de basis voor 
de beschrijving en de conclusies ten aanzien van het actuele voorkomen in de Gelderse Vallei en de 
potentiële leefgebieden.    
 
 
3.4 Actuele leefgebieden 2000-2004. 
 
In tabel 2 a/b zijn de waarnemingen 1987 –2004 eerst gerangschikt naar gebied en vervolgens chrono-
logisch weergegeven. Dit geeft een goed overzicht van de waarnemingen per gebied in relatie tot de 
conclusies, die daar in de gebiedsbespreking uit worden getrokken. Voor de overzichtelijkheid zijn de 
gegevens uit de noordelijke en de zuidelijke Gelderse Vallei apart weergegeven (tabel 2a en 2b). 
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Oud-Groevenbeek is vermeld omdat men het formeel tot de Gelderse Vallei rekent; er is echter geen 
verbinding met de rest van de vallei. Fysisch-geografisch is het een voorpost van de Veluwe. 
 
 
 
Tabel 2a : Verzameltabel  waarnemingen per gebied 1987-2004 (Gelderse Vallei, noord van de A1) 
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Vindplaats  jaar coördinaten categorie waarneming bijzonderheden 
 
Oud Groevenbeek  2003 170,8/477,3 zichtwaarneming   3 juv; zomer 
 
Oldenaller/Salentein 
Nijkerk   1987 161,7 / 471,4 zichtwaarneming 
Oldenaller   1992 164,3 / 472,1 verkeersslachtoffer trein  ♂  
Oldenaller  1993 164,4 / 472,7 verkeersslachtoffer   ♂    
Salentein   2001 162,6/472,2 verkeersslachtoffer   ♂ 
Oldenaller  2002 165,0/473,3 verkeersslachtoffer 15-5  voortplanting (lacterend ♀)  
Oldenaller  2002 165,3/473,3 zichtwaarneming 
 
Hell   1987 165,9/470,1 verkeersslachtoffer   ♂   
Hell   1998 165,6/470,8 zichtwaarneming 
Renselaar  2003 166,2/470,4 zichtwaarneming 
Renselaar  2003 166,3/469,9 uitwerpselen 
Veldhuizen  2003 165,4/471,2 uitwerpselen  9-7-03 
Hell   2004 166,4/470,5 prooiresten    houtduif onder sparren 
 
Gerven   1988 168,3 / 469,9 nestboom                   voortpl  2 jongen 
Putten N303  1997 170,0/469,4 verkeersslachtoffer   ♂  
Gerven   2003 169,4/469,4 uitwerpselen 
Gerven   2003 168,9/469,8 uitwerpselen 
Gerven   2003 169,5/469,5 uitwerpselen 
Gerven   2004 168,3/470,4 prooiresten    houtduif onder sparren 
Gerven   2004 168,6/469,7 zichtwaarneming 19-5 
Gerven   2004 167,7/469,4 uitwerpselen 
 
Putten N303  1989 170,3/468,1 verkeersslachtoffer    ♂   
Appelse Heide   2003 167,7/467,9 zichtwaarneming   ♀ met 2 jongen voortpl 
AppelseHeide  2004 168 /468,7 uitwerpselen 
 
Wilbrinkbos  1996 171 / 467  zichtwaarneming   ♀ 
WilbrinkbosN344  1996 171,7/467,1 verkeersslachtoffer   ♀ 
Wilbrinkbos  1997 171 / 467  zichtwaarneming  
Wilbrinkbos  1999 171 / 467  nestboom    voortplanting 
Wilbrinkbos  2000 171/467  nest      2 jongen  voortplanting 
WilbrinkbosN344  2003 171,5/467,0 verkeersslachtoffer  6-7  ♀ juv  voortplanting  
Voorthuizen  2003 171,5/465,7 zichtwaarneming 
Voorthuizen  2003 172/467  zichtwaarneming 
 
Putten N303  1994 170,2/467,1 verkeersslachtoffer   ♂ passant 
 
Ehrental   2002 163,8/467,5 zichtwaarneming 
Ehrental   2003 163,9/467,5 zichtwaarneming 
Ehrental   2003 163,9/467,5 prooiresten    vlaamse gaai 
Ehrental-N301  2003 164,5/468,3 verkeersslachtoffer 16-10  ♂ ad  
 
Zwartebroek  1993 164,0 / 465,9 verkeersslachtoffer 1-8  jong vr ♀ voortplanting 
 
Appel   2003 166,8/466,8 zichtwaarneming 
Appel   2004 166,3/466,7 zichtwaarneming 13-5  onder liggende boom 
 
Meerveld   1988-94   zichtwaarneming   div. 
Zelderseweg  1996 165/465  verkeersslachtoffer  
Voorthuizen N344  1990 167 / 465  verkeersslachtoffer   ad-niet reprod  ♀  
Terschuur A1   1998 165 / 464  verkeersslachtoffer   
 
Hoevelaken  2004 158,9/466,3 prooiresten uitwerpselen / 
Hoevelaken  2004 158,7/467,3 prooiresten 



 
 
 
 
 
 
 
3.4.1 Noordelijke Gelderse Vallei. 
Of Oldenaller na de dood van een lacterend wijfje in 2002 herbevolkt is, is niet hard aangetoond. Enige 
krabsporen in het voorjaar van 2004 vormen een aanwijzing. Voor de deur van Salentein is in 2001 een 
verkeersslachtoffer gevonden. In dit type bos zouden gemakkelijk boommarters permanent kunnen 
voorkomen. Gelet op de waarnemingen wordt het gebied door boommarters bezocht. De medewerking 
om hier uitsluitsel over te kunnen geven ontbrak helaas. De relatie Oldenaller – Salentein ligt  bij het 
voorkomen van de boommarter in dit gebied voor de hand.  
 
De aanwezigheid op Hell is gebaseerd op een recente zichtwaarneming alsmede aan de hand van 
gevonden uitwerpselen en prooiresten  (ten zuiden van boerderij Renselaar), evenals een uitwerpsel iets 
noordoostelijker bij boerderij Veldhuizen. Gecombineerd met de historische gegevens van een 
verkeersslachtoffer (1987)  en een zichtwaarneming (1998) mag het voorkomen op Hell als vast worden 
veronderstelt.  
 
Verse mest en brede krabsporen en een recente zichtwaarneming (mei) wijzen op actueel voorkomen op 
Gerven. In 2003 is een moer met jongen gezien bij de Appelse Heide; deze dieren zouden heel goed in 
Gerven hebben kunnen nestelen. Meerdere mestvondsten langs een wandelpad vanuit Gerven naar de 
Appelse heide veronderstellen een vaste route tussen beide gebieden. 
 
Van Ehrental nabij Driedorp zijn zichtwaarnemingen uit 2002 en 2003 opgegeven. Bij de toegang van 
Ehrental aan de N301 werd een boommarter overreden in oktober 2003. Nadien is in 2004 geen enkel 
spoor van aanwezigheid gevonden op Ehrental. Kennelijk ging het hier om de vaste bewoner van het 
meest westelijke van de landgoederen tussen Putten en Nijkerk.  
 
Een gerucht omtrent jongen op Appel in 2002 werd niet duidelijk genoeg onderbouwd om bunzing uit te 
sluiten. De zichtwaarneming van 2003 kan betwijfeld worden. Toch is er recentelijk een boommarter 
gezien in mei. In dit geval aarzelen wij om van een permanent voorkomen te spreken. Of tussen Driedorp 
en Terschuur boommarters permanent voorkomen is niet aangetoond. 
 
De boommarters ten oosten en noordoosten van Voorthuizen zijn waarschijnlijk ook afkomstig uit het 
Wilbrinkbos dan wel het Boeschoterbos op de Veluwe. Op de N344 werd in 2003 een vrouwtje overreden 
die in dat zelfde voorjaar was geboren. 
 
3.4.2 Zuidelijke Gelderse Vallei.  
 
De situatie in de zuidelijke vallei is een complexe. 
 
Bij buurtschap Kallenbroek moeten, ondanks de geïsoleerde ligging van het gebied, boommarters 
permanente bewoners zijn. Op Klein-Bylaer is een zichtwaarneming beschreven in Marterpassen 9 (G. 
Visscher, 2001). Zichtwaarnemingen op Bylaer en Klein-Bylaer uit 2002 en 2003 en veelvuldige vondsten 
van prooiresten (o.a. afgebeten houtduifveren op een nest en afgebeten veren naast uitwerpselen van de 
marter) en in verscheidene maanden uitwerpselen (zo vers dat ze nog zachtjes geurden, en ook een 
uitwerpsel net onder een beuk met holte gemaakt door een groene specht) wijzen duidelijk op permanent 
bewoning. Bovendien zijn op 14 aug. 2002 spelende jongen waargenomen op Klein-Bylaer en wederom 
een jong in 2004 op 3 aug. (500 m verderop). Ook de verkeersslachtoffers van 2 en 3 aug 2004 waren 
jongen van het jaar.  Op deze data mag men weliswaar in het algemeen niet zonder meer concluderen 
dat zulke jongen ter plekke geboren zijn, maar gegeven de zeer geïsoleerde ligging van dit boscomplex 
kan men toch eigenlijk geen bos bedenken waaruit ze dan wèl afkomstig kunnen zijn! Er is een 
boommarter waargenomen één dag nadat er op de oprit van de A30 eentje was overreden. Doch op de 
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oprit van de A30 bij de duiker van de Kleine Barneveldse Beek is op 24 sept. 2003 opnieuw een dier 
overreden. Dit betrof een jong wijfje. Vervolgens zijn er in 2004 drie verdere marterslachtoffers gevallen, 
bijna op dezelfde plek. De tol die de misschien één, hooguit twee paar boommarters van Bylaer betalen is 
wel heel hoog. 
 
Vier km naar het westen ligt het kleine landgoed Stoutenburg, in aanzien erg gelijk aan Oldenaller en 
Renswoude. Hier zijn najaar 2003 twee boommarters gezien met 100 meter ertussen. Of het nu een  
 
Tabel 2b : Verzameltabel  waarnemingen per gebied 1987-2004 (Gelderse Vallei, zuid van de A1) 
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Vindplaats  jaar coördinaten categorie waarneming bijzonderheden 
 
Schaffelaar  1999 169,1 / 461,3 verkeersslachtoffer   ♂ 
 
Bylaer 
Erica   2001 166 / 462  zichtwaarneming  
Erica   2002 165/462   zichtwaarneming   voortplanting 2 jongen 
Bylaer   2002 165/161  zichtwaarneming  
Bylaer   2002 166,2/461,7 prooiresten   houtduif 
Bylaer   2003 165,8/462,2 zichtwaarneming  
Bylaer   2003 165,9/461,9 prooiresten   houtduif 
Bylaer   2003 165,9/461,9 uitwerpselen 
Bylaer   2003 165,1/462,0 uitwerpselen 
Bylaer   2003 165,4/462,0 uitwerpselen 
Erica   2003 165,5/462,5 prooiresten    houtduif 
Erica   2003 166,2/462,6 uitwerpselen 
Bylaer   2003 164,3/462,2 uitwerpselen 
KleinBylaer  2003 166,3/462,2 prooiresten  
Bylaer   2003 165,2/461,8 uitwerpselen 
Bylaer   2003 164,9/461,8 uitwerpselen 
Bylaer   2004 165,7/461,5 uitwerpselen, sporen  sneeuw 
Bylaer   2004 165,6/462,6 zichtwaarneming 3-8  voortplanting,  ♀ + juv  
Bylaer   2004 165,9/462,1 uitwerpselen 
Klein Bylaer  2004 165,6/462,7 uitwerpselen, krabsporen (breed) 
Bylaer   2004 166,3/461,7 uitwerpselen 
 
A30   2003 167,0/462,0 verkeersslachtoffer  24-9   juv ♀ 
A30   2003 167,1/462,4 verkeersslachtoffer  15-8   
A30   2004 167,0/462,3 verkeersslachtoffer  2-8  ♂ juv 
A30   2004 167,0/462,2 verkeersslachtoffer  3-8  ♂ juv 
A30   2004 167,1/462,6 verkeersslachtoffer 14-3   ♂ ad  
 
De Buzerd A30  1998 168 / 458  verkeersslachtoffer     
  
Stoutenburg  2003 159,4/462,7 zichtwaarneming 
Stoutenburg  2004 159,6/462,2 prooiresten   houtduif 
Stoutenburg  2004 160,4/463,2 prooiresten, uitwerpselen  holle beuk 
Stoutenburg  2004 160,0/463,3 uitwerpselen 
Stoutenburg  2004 160,3/463,0 uitwerps. (latrine!), prooir, krabsp 
A28   2004 157,2/463,4 verkeersslachtoffer 15-9  ♀ waars.  jong dier 
  
Lunteren A30  1988 169,4/ 455,3 verkeersslachtoffer   ♂ passant 
  
Hardeveld   1999  161,9/458,9 zichtwaarneming   jongenvoortpl  2 
Hardeveld  2001  161,7/458,7 zichtwaarneming 
Achterveld  2002  161,1/457,9 verkeersslachtoffer   
Hardeveld  2003 161,7/458,8 uitwerpselen ? 
 
Scherpenzeel  1998 163,7 / 456, 7 verkeersslachtoffer 19-5  voortpl (schzw) 
Scherpenzeel  2001 163,5 / 455,8 verkeersslachtoffer   ♀ 
Scherpenzeel  2003 163,5/455,8 verkeersslachtoffer    
Langelaar  2004 164,1/457,4 uitwerpselen 
Scherpenzeel  2004 165,2/455,8 prooiresten op nest,   houtduif 
Scherpenzeel  2004 164,9/455,8 uitwerpselen 6-5 latrine  onder holle Tamme Kast 
Scherpenzeel  2004 164,9/455,8 zichtwaarneming 
Scherpenzeel  2004 161,4-455,9 verkeersslachtoffer   ♀ juv 
 
Renswoude  1997 166,4 / 452,8 verkeersslachtoffer   ♂ 
Renswoude  2003 163,4/454,2 verkeersslachtoffer   ♀ 
 
Zwetselaar  1990 168,2 / 454,9 verkeersslachtoffer 



 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2b : vervolg waarnemingen 1987 –2004 (Gelderse Vallei, zuid van de A1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vindplaats  jaar coördinaten categorie waarneming bijzonderheden 
  
Schoolsteegbosjes 
Leusden   1998 158,7/459,3 zichtwaarneming 
Leusden   2000 159,3 / 459,6 verkeersslachtoffer   ♂ 
Leusden   2003 158,8/459,1 zichtwaarneming 30-10-03 
Leusdenzuid  2003 157,6/458,2 prooiresten   houtduif op nest 
Leusdenzuid  2004 157,3/458,3 zichtwaarneming, uitw 
 
De Boom/Geerestein 
De Boom   1996 157,2 / 456,3 verkeersslachtoffer 26-9  ♀   
De Boom   1996 157,2/456,5 verkeersslachtoffer 25-6  ♂ 
De Boom   1997 157,2 / 456,3 verkeersslachtoffer   ♀   
De Boom   2001 157,3/456,6 verkeersslachtoffer 20-7  voortpl ♂ 
De Boom   2003 157,7/456,6 zichtwaarneming 
 
Geerestein  2000 156 / 455  zichtwaarneming   jongen voortpl 2 
Geerestein  2004 156,5/455,7 uitwerpselen, prooiresten 
 
Rumelaer 
Overberg   2002 158,7/451,3 verkeersslachtoffer    
 
Passanten 
Veenendaal A12  1994 164,0/450,8 verkeersslachtoffer   ♂ 
Veenendaal A12  1995 163,1/450,9 verkeersslachtoffer   ♂ 
Maarsbergen  2003 156,5/453,1 verkeersslachtoffer   ♀   
 
Hoekelum 
De Kraats  1988 171,0 / 447,6 verkeersslachtoffer   ♀   
Ede A12  1999 173,5/447,4 verkeersslachtoffer   ♂   
Ede A12   2002 174,2/447,2 verkeersslachtoffer    
 
Grebbeberg N225  2003 170/440   verkeersslachtoffer 9-8  ♀ juv 
Blauwe Kamer  2004 170,6/439,6 zichtwaarneming   (man ad?) 
 
Lockhorst 
Lockhorst   1989   doodvondst   ♀ opgezet  
Lockhorst   2000 156,5/460,5 prooiresten   houtduif 2-4-2000 
Heiligenberg  2003 156 / 461  zichtwaarneming 28-10-03 
 

paartje betreft of jongen, deze waarneming, gesteund door aanwijzingen in 2004, lijkt te wijzen op 
voortplanting in verleden (aanzienlijke latrine gevonden in 2004 in een duiventil) of toekomst. Tussen 
Kallenbroek en Stoutenburg is langs de nieuw ingerichte Esvelderbeek een effectieve verbinding mogelijk. 
Op een afstand van drie km is op de A28 is in september een jeugdige boommarter overreden. 
 
In het gebied Scherpenzeel / Achterveld  was een in 2002 aan de Moorsterweg ten zuiden van Achterveld 
terzijde gelegd verkeersslachtoffer de volgende ochtend weg. Hoogstens 500 m hiervandaan, nabij 
boerderij Hardeveld (landgoed De Boom) is een zichtwaarneming (2001) gedaan èn zijn jongen gezien 
(1999). Indien daar, al is het maar van tijd tot tijd, voortplanting plaats vindt, dan kan men in alle bosjes in 
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de omtrek somtijds boommarters verwachten. Ten westen van de Moorsterweg staat tussen de kleine 
bospercelen er tenminste één met een eik van wel tweehonderd jaar oud. Bij Scherpenzeel is in 2003 
opnieuw, op dezelfde plek als in 2001 , een boommarter overreden op de N802. Uit deze opeenhoping 
van drie slachtoffers in vijf jaar blijkt dat boommarters in het bos rondom de boerderij “Groot-Orel” tot het 
standwild gerekend kunnen worden. In 2004 ontdekte boswachter Govert Bos ten oosten hiervan een 
flinke en vrij verse latrine onder een holle boom; de holte werd echter inmiddels alweer door een spreeuw 
bewoond. In de nabijheid lagen afgebeten veren onder een havikshorst en is een boommarter gezien. 
Twee kilometer ten zuiden van deze plek verongelukte eind 2003 een boommarterwijfje op de N224 in de 
gemeente Renswoude, en drie km naar het westen eind 2004 een jong wijfje ten noorden van boerderij 
Oud/Willaer. 
Het jonge verkeersslachtoffer (2000) gevonden ten zuiden van Leusden maar ten oosten van het Vallei-
kanaal moet nu bezien worden in het licht van zichtwaarnemingen van 1998 en 2003 ten zuiden van 
Leusden in de Schoolsteegbosjes ten westen van het kanaal. Het omgekomen jong zou ook afkomstig 
kunnen zijn geweest van Hardeveld (2 km). Gezien de nabijheid van de twee gevallen (850 m) kan men 
zowel geloven dat het niet om een verdwaalde dieren gaat, maar dat daar ter plekke boommarters zich al 
enige jaren ophouden, als dat het dieren waren uitgezwermd dan wel fouragerend vanuit Hardeveld. 
Genoemde bosjes bestaan grotendeels uit elzen, maar met veel eik ertussen en één rij van oude beuken. 
In 2003  werd een prooirest gevonden en in 2004 een exemplaar langdurig waargenomen op een plek die 
op slechts 1 km afstand gelegen is van  landgoed De Boom, maar in de richting van de Schoolsteegbos-
jes gaat (1100 m). 
 
Een opvallend aantal verkeersslachtoffers aan de Utrechtse rand van de GelderseVallei wordt weer-
gegeven in Van den Horn & Müskens 2002. (Er staan twee fouten op de kaart: geval 3 157/447 bij 
Leersum en geval 10 van Leusderhei/Soesterberg).  Hierbij zijn een adult mannetje  in 2000 op de A28 bij 
Heiligenberg en een mannetje ten Noorden van Nimmerdor dat niet meer tot de Gelderse Vallei te 
rekenen valt. Op Heiligenberg is in het najaar van 2003 ook een boommarter gezien en tezamen met een 
prooirest op Lockhorst lijkt dit er op te wijzen dat ook hier een voorpost-territorium gevestigd is. Als het 
deze boommarters gelukt om een route te vinden door het heringerichte terrein tussen Leusden en de 
A28, dan is de afstand naar Stoutenburg klein (3 km). Na de verkeersslachtoffers in de bocht van de N226 
vóór huize De Boom mocht wel worden aangenomen dat boommarters ook in het beukenbos rondom het 
huis De Boom voor zouden komen; inderdaad werd er een in 2003 waargenomen. Een km ten noorden 
van De Boom zat in 2004 permanent een boommarter in een schuur. Voorts zat in een uilenkast op De 
Boom een grote hoeveelheid afgebeten veren van eend en/of duif.  Een verkeersslachtoffer ten noord-
oosten van Overberg was wellicht op weg naar Rumelaar; via Rumelaar zou een route kunnen worden 
ontwikkeld naar Scherpenzeel/Renswoude. 
 
In het zuidelijkste gedeelte van de Gelderse Vallei is in 2003 is een dode boommarter aangetroffen aan 
de rand van de Vallei op Angerenstein tegen Woudenberg aan (13-9-03, 156/453) en ten oosten van 
Rhenen op de Grebbeberg (aug. 2003, 170/440), alwaar al geruime tijd een boommarter gehuisd had 
(Bestman, pers. meded.). De zichtwaarneming van 2004 in de uiterwaarden past in het beeld. Men mag 
niet uitsluiten dat af en toe een boommarter vanuit de Grebbeberg via de Blauwe Kamer en de uiter-
waarden van de Rijn naar de Wageningse Berg zou kunnen dwalen. Bij Ede op de A12 verongelukte er 
een in 2002 vrijwel op dezelfde plaats als in 1999. Ook de eerder genoemde boommarter in 1988 over-
reden bij De Kraats past in het beeld dat sommige boommarters zich kennelijk vanuit Hoekelum (GL), 
waar ze voorkomen, tussen Ede en Bennekom door naar de Gelderse Vallei verspreiden. Het zou kunnen 
zijn dat een enkeling oversteekt naar Remmerstein in Utrecht. Het is niet waarschijnlijk dat omgekeerd 
boommarters vanuit Remmerstein tussen de steenmassa’s door precies de ene parkachtige plek tussen 
Ede en Bennekom zouden weten te vinden. 
 
3.4.3 Conclusies 
Het voorkomen van de boommarter in de noordelijke vallei is afhankelijk van de contact / migratie 
mogelijkheden met de noordwestelijke Veluwe. In de noordelijke vallei komen de grootste oppervlakten 
aaneengesloten, zij het geleed, bosgebied van de Gelderse Vallei voor, alsmede veel heideterreinen. Het 
terrein kan geschikter worden door een vergroting en verbetering van het bosareaal en uitbreiding van de 
verbindingen. Het dier behoort tot de vaste fauna en gevallen van voortplanting worden jaarlijks gemeld. 
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Binnen het complex Wilbrinksbos - Gerven / Appelse heide – Oldenaller -Hell – Ehrental komen 
boommarters permanent voor. In de driehoek Driedorp, Terschuur en Voorthuizen zullen boommarters 
vermoedelijk schaarser zijn. De dieren in de noordelijke vallei moeten eerder worden gezien als het 
westelijke bruggenhoofd van de populatie op de Noord-Veluwe. Maar wel een bruggenhoofd met een 
kwetsbare verbinding. De kortste afstanden tussen de Valleimarters en de Veluwemarters bevinden zich 
bij het landgoed Gerven en in de Nijkerkse lob bij de Prinsenkamp. Daar liggen kansen voor versterking 
van de ecologische corridors d.m.v. een samenhangend stelsel van lijnvormige landschapselementen en 
bosjes waarbij speciaal aandacht nodig is voor het passeren van de provinciale weg Putten - Voorthuizen. 
Hier zou aangesloten kunnen worden bij de plannen van de provincie Gelderland en de Stichting 
Reconstructie Gelderse Vallei, die voor het zuidelijk gedeelte van deze weg een ecologische verbinding 
hebben gepland. Hierin speelt ook de natuurontwikkeling bij Gerven en Appel een rol. Daarvan profiteert 
niet alleen de boommarter, ook voor das en ree is dit een versterking.  Uit tellingen is wel gebleken dat het 
zuidelijke gedeelte van de weg een z.g. hot spot is van verkeersslachtoffers, w.o. boommarter, das, en 
ree. Het afsnijden van een goede verbinding tussen de boommarters in de noordelijke vallei en die op de 
Noord-Veluwe heeft vrijwel zeker de verdwijning van de noordelijke valleimarters tot gevolg, gelet op de 
minimale omvang van een zelfstandige populatie. Bij de voorbereiding van het landschapsontwikkelings-
plan van de gemeente Nijkerk is in een reactie aangedrongen op verkeersmaatreregelen en versterking 
van de structuur van houtwallen / singels tussen Oldenaller-Salentein-Balkenschoten-Ehrental en op 
versterking van de verbindingen tussen Ehrental en Appel / Meerveld.   
 
De brede en drukbereden autoweg A1 is een zeer grote barrière voor verbindingen tussen de boom-
marters in het noorden en in het zuiden van de Gelderse Vallei. 
 
De omgeving van Kallenbroek, een groot aaneengesloten hoewel sterk geleed bosgebied, is bewoond, 
waarschijnlijk permanent door boommarters. Ook is sprake van voortplanting. Hiermee hangt de situatie 
op Stoutenburg samen. (Boommarters uit Bylaer kunnen gemakkelijk gezien worden in Stoutenburg). De 
gaping nabij Achterveld is voor een boommarter moeilijk te overbruggen. In het gebied tussen 
Scherpenzeel en Achterveld blijken boommarters voor te komen, die zich voortplanten. Ook hier geldt 
weer dat het terrein geschikter kan worden door een vergroting en verbetering van het bosareaal en 
uitbreiding van de verbindingen. Via het door boommarters bewoonde bos bij huize De Boom en 
Geerestein bestaat een verbinding met de Utrechtse Heuvelrug. Bij het zuidwest - noordoost liggende 
landgoed De Boom lijkt een bosschakel te ontbreken nabij Voskuilen. Boommarters kunnen zich anders 
alleen langs het door een dijk met meidoorns omzoomde Valleikanaal naar het noorden begeven. Ze 
schijnen van tijd tot tijd voor te komen in de bosjes ten oosten van Leusden, en van daar uit richting 
Hardeveld te gaan. Deze zone verdient versterking. Ze kunnen ook naar het zuiden lopen naar 
Lambalgen, en van daar uit langs de Lunterse Beek naar Scherpenzeel/Breeschoten lopen. Het verluidt 
dat er op De Buzerd geen boommarters voorkomen; het terrein is van oppervlakte erg beperkt, maar qua 
biotoop wel geschikt voor het dier. 
 
Actuele leefgebieden in de gehele Gelderse Vallei zijn dus:  
 

Hell – Gerven – Ehrental – Wilbrinkbos -  Kallenbroek – Scherpenzeel/breeschoten - De 
Boom+Geerestein . 
 

Daarnaast zij er aanwijzingen dat hier en daar een enkel los exemplaar huist (Stoutenburg, Hoevelaken). 
 
 
3.5  Potentiële leefgebieden. 
 
Naast de genoemde voortplantingsgebieden is er bij de juiste inrichting van het landschap ruimte voor 
meer boommarters, en wel in de potentiële leefgebieden : 
 

Oldenaller/Salentein – Appel/Meerveld  - Stoutenburg – Kallenbroek 2e –  De Boom/ 
Hardeveld –   Scherpenzeel/Willaer -  Renswoude . 
 

Daarnaast kan er hier en daar een enkel los exemplaar kan huizen, namelijk in Schaffelaar,  De Buzerd  
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en Lambalgen. Ten zuiden van Scherpenzeel zou men een enkele boommarter kunnen verwachten op 
Rumelaar die de A12 zou zijn overgestoken. Het terrein heeft verder niet veel te bieden, de oppervlaktes 
bos zijn klein; een migratieroute kan er wel ingericht worden, maar dan als secundaire verbinding. Een 
ecoduct is in voorbereiding. In hoeverre Renswoude en omgeving iets kunnen betekenen voor de 
boommarter is onduidelijk. 
 
Het onderscheid actueel / potentieel is bij boommarters soms moeilijk te maken. Van de ware actuele 
woongebieden kunnen deze dieren zich gemakkelijk over vele kilometers verplaatsen. In de potentiële 
woongebieden worden ze dus ook wel eens gezien. Ook verplaatsen ze zich soms van jaar op jaar naar 
een ander stuk bos. De indeling is vooral gebaseerd op ervaring en bevat daardoor een subjectief 
element. Het is mogelijk dat een enkel schijnbaar actueel leeggebied toch slechts bezocht werd door 
buren en dat een enkel schijnbaar potentieel leefgebied nu al bewoond is. Maar kwantitatief compenseren 
zulke gevallen elkaar 
 
 
3.6 De huidige populatie in de Gelderse Vallei 
 
De huidige territoria liggen ver uiteen, zullen meestal bewoond worden door één mannetje en één wijfje, in 
een enkel geval slechts zal het territorium van een mannetje overlap vertonen met meer dan één wijfje. 
Hierbij komen de overjarige jongen, dit zijn er gemiddeld één per territorium. Waar verkeersslachtoffers 
talrijk zijn, zoals in de Gelderse Vallei, worden territoriumhouders geëlimineerd en moeten hun opvolgers 
voortijdig aantreden. Dan gaat het meer naar 0,75 overjarige jongen per territorium. Modelmatig kan men 
dan rekenen dat er actueel in de zeven territoria 18 boommarters leven, plus twee solitair, samen 20. Bij 
toename van het aantal zal de dichtheid groter worden en daardoor zal het vaker voorkomen dat een 
combinatie optreedt van één mannetje met twee wijfjes. Ook neemt het aantal verkeersslachtoffers toe. In 
de zeven additionele territoria kunnen dan  17 boommarters leven. Het totale aantal kan dan uitgroeien tot 
40. 
 
De populatie heeft een spaarzame verspreiding en er vallen veel slachtoffers in het verkeer. Daardoor kan 
het gebeuren dat wat nu actuele leefgebieden zijn tijdelijk verlaten worden, terwijl ze elders opduiken, 
omdat de in aanmerking komende plekken tamelijk geïsoleerd liggen. Ook bij een ideale inrichting van het 
terrein is het dus mogelijk dat er bepaalde territoria een jaar vacant blijven. Maar een verdubbeling van 
het huidige aantal boommarters moet wel haalbaar zijn. 
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4.0 Hoe kunnen wij de stand van de boommarter vergroten 
 
In het nu volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de eisen gesteld door de biotoopfactoren en de kansen 
die het gebied biedt. 
 
4.1 Aanleg van bos 
 
Indien het de vraag is of men maatregelen kan nemen die het voorkomen en de verspreiding van de 
boommarter bevorderen, dan dient men te formuleren wat randvoorwaarden daarvoor zijn. In de Gelderse 
Vallei geldt dat bossen verspreid voorkomen en klein of zeer geleed zijn. De boommarter kan zich wel 
aanpassen aan een dergelijk landschap, maar zal dan toch voorkomen in de grootste oppervlakten bos. 
Wil men het aantal boommarters vergroten, dan dient er meer bos te komen. Van de boommarter uit 
gezien maakt het niet uit of dat loof- dan wel naaldhout is, maar enig naaldhout is wel van belang en 
afwisseling is troef. Ook inheemse vruchtenbomen, zoals Sorbus aucuparia, Prunus padus, wilde rozen 
dragen bij aan de aantrekkelijkheid van een gebied voor boommarters. Nieuw aangeplant bos, hetzij in de 
vorm van productiebos dan wel bos op een nieuw landgoed, bevat de eerste 60 jaar niet of nauwelijks 
natuurlijke holtes. In de Gelderse Vallei zal het echter bijna altijd wel mogelijk zijn nieuwe aanplant op te 
zetten rondom een kern van oud(er) loofhout. Op zeer veel plekken komen namelijk beuken en eiken voor 
van aanzienlijke leeftijd. Deze zullen ten behoeve van de boommarter zoveel mogelijk gespaard dienen te 
blijven. Als op zichzelf staande wegbeplanting hebben ze als verblijfplaats nagenoeg geen betekenis, 
maar indien opgenomen in een groter bosgeheel des te meer. 
 
In jong bos zou men kunnen proberen om nestkasten op te hangen, maar het succes tot nu toe is gering 
geweest. 
 
Het is ons gebleken dat het belangrijkste is om bosoppervlakten te creëren van minstens 20 ha, die 
bovendien met andere boscomplexen verbonden zijn. De boommarter wil nu eenmaal liever  geen open 
land hoeven over te steken.De reconstructie biedt hier kansen om de reeds bestaande boommarter 
populatie beter te vestigen en te versterken en daardoor ook de kans te geven als stepping stone te 
fungeren bij migratie ook van wijfjes. 
 
 
4.2 Beheer van bos 
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Boommarters hebben behoefte aan holle bomen voor veilige voortplanting.  “Om de jongen een betere 
overlevingskans te bieden, kan het beheer het beste gericht worden op goede nestgelegenheid en dek-
king” (Bestman Vakblad Natuurbeheer 2002= Bestman 2003: 52) Het is het best om Bestman verder aan 
te halen: 
 

“Oude gevarieerde opstanden, afgewisseld met open plekken en jonge opslag vormen een optimaal 
biotoop. Met gefaseerd bosbeheer (niet in één keer een heel bosvak kappen, maar slechts een deel) wordt 
voorkomen dat grote oppervlakten gedurende lange tijd ongeschikt worden. Als her en der cirkels van 
anderhalve boomlengte afgezet worden, kan pleksgewijs bosverjonging plaats vinden. Zo creëer je dekking 
en trek je prooidieren aan. Door aan de rand van het bos een geleidelijk overgang naar het open land te 
creëren met struiken en ruigte, worden insecten, vogels en kleine zoogdieren aangetrokken. Een dergelijke 
gradiënt biedt de boommarter voedsel en dekking. Tenslotte kunnen meerdere kleine landschapselementen 
samen een geschikt geheel vormen als ze verbonden worden door struiken en ruige akkerranden. 
Boswerkzaamheden als kappen en dunnen in de voortplantingsperiode (maart-juni) zijn desastreus”. 

 
Het feit dat bepaalde holle bomen achtereen door meer dan één wijfje gebruikt zijn als nestboom maakt 
duidelijk dat het beheer op sparen van holle bomen (en de bomen er omheen) gericht moet zijn. 
 
Wij herhalen nog eens dat rustplaatsen van boommarters zich vaak bevinden in opstanden van grove den 
tot 40 jaar (op takken of op nesten). Het is gemakkelijk in te zien dat in bossen met Prunus serotina de 
ondergroei gaat ontbreken en vervangen wordt door een dik dek van niet-verterend blad. Armoe aan 
bodemfauna is het gevolg. Bestrijding van deze Bospest is belangrijk ten bate van boommarters. 
 
 
4.3. Voorkomen van versnippering. 
  
Versnippering is tegen te gaan door verbinding tussen de percelen bos. Dit kan het beste door aanleg van 
houtwallen, zodat erlangs een tamelijk ruig terrein ontstaat met veel bramen. *Indien er een onverhard 
pad tussen de heggen loopt werkt het verbindende element overigens ook omdat boommarters vaak 
mensenpaden volgen. Alleen indien een dubbele niet uitvoerbaar is, is een enkele heg ook wel effectief. 
Indien er een weg moet worden overgestoken kan men aan mitigerende maatregelen denken. Zie 
hiervoor paragraaf 4.6.  
 
In de Gelderse Vallei bestaan verscheidene veelbelovende perceeltjes bos, die merendeels te klein en 
zeker te geïsoleerd  zijn. Door verbinding ontstaat een voor boommarters aantrekkelijk geheel. Een ver-
bindingszone die is ingericht voor dassen kan wel eens, als er voldoende houtwallen zijn aangelegd, voor 
boommarters interessant zijn. In principe is echter een das een cultuurvolger, die er geen enkel probleem 
mee heeft om grote open stukken over te steken, waardoor een terrein dat voor dassen veilig en aan-
trekkelijk is, soms boommarters veeleer afschrikt.  
 
 
4.4  Relatie met de mens; schade, drukte, honden, fietspaden, mortaliteit 
 
Van tijd tot tijd hebben boommarters weleens schade aangericht aan gehouden vogels, ook als een geval 
van een gehandicapt dier zoals dat beschreven door Broekhuizen e.a. 2000 terzijde gelaten wordt.Omdat 
echter op (de randen van) de Veluwe veel kippen gehouden werden en worden is het aantal klachten niet 
echt groot. Van de Gelderse Vallei is ons zelfs geen enkele klacht bekend. Het typische dier in het 
kippenhok is de steenmarter. Zie voor de uitgebreide beschrijving paragraaf 2.1.4. 
 
De gevoeligheid voor het lawaai dat met menselijke activiteiten verbonden is, is gering; zie boven, sectie 
biotoop. Enige malen hebben boommarters een nest gehad net aan een fietspad (Beekhuizen, Berken-
heuvel); van passerende fietsers nemen ze nauwelijks nota (Marterpassen 2:37 en 5:35). In Austerlitz 
zaten ze driemaal aan een ruiterpad , op het geweld van de voorbij galopperende paarden werd alleen 
gereageerd door zich even iets in de holte terug te trekken, daarna werd het paard weer nagekeken. Bij 
observatie van een aantal dagen aaneen is veelal de indruk overgehouden dat de boommarter snel aan 
een bepaalde waarnemer went. Recreanten die op bepaalde drukke dagen bij duizenden een boom op 
Den Treek voorbij wandelden hebben het nest niet verstoord; integendeel, deze boom is al drie jaren in 
gebruik geweest, en wel door hetzelfde dier. De beschrijving in Marterpassen 2 : 37 is heel typisch: 
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luidruchtige wandelaars, met als reactie marters die op het hoogtepunt van het passeren van de groep 
zich even terugtrekken en meteen daarna meteen weer naar buiten komen  Achterberg (pers. meded.) 
beschreef hoe een boommarter overdag buiten haar nest bij het passeren van wandelaars even terug 
ging naar de stam, daartegen aan verstijfde, en zodra ze voorbij waren weer verder ging. 
 
Honden vormen een gevaar bij uitstek. In het bos achter Paleis Soestdijk werd in 1992 een nog niet 
volgroeid wijfje door een hond doodgebeten (Marterpassen 1 : 59). In de boswachterij Garderen werd in 
1994 een jong boommartertje door een hond doodgebeten (Marterpassen 3 : 45). In 1999 werden op 
Berkenheuvel (NM) “enige” boommarters doodgebeten – een gegeven uit het objectieve beheersverslag, 
slaande op een deel van het bos waar honden vrij mogen rondlopen juist in de buurt van een bekende 
nestboom. De hond neemt aldus de rol van de  vos over. Ook bij Kootwijk (1997), Velp (1998) en op de 
Imbos (2002) werden dieren aangetroffen die door hond of vos waren doodgebeten. 
 
De grootste boommartervijand is het verkeer. Wanneer de tijd komt dat jonge dieren er op uit gaan 
trekken, steken ze allicht nogal eens wegen over en er is dan ook een zeer duidelijke piek in het aantal 
verkeersslachtoffers in juni, en in mindere mate in de herfst; van de slachtoffers is 70 % man. (Müskens  
& Broekhuizen 2000). Dit maakt hen extra kwetsbaar. 
 
 
 
 
 
4.5  Maatregelen ter voorkoming van verkeersslachtoffers . 
 
Om het grote aantal verkeersslachtoffers terug te dringen kan men aan een aantal maatregelen denken. 
Of het nu gaat over onderdoorgangen, bruggen, viaducten of portalen: het blijft de grote vraag hoe men 
de boommarter ertoe brengt de geleiding te volgen en er niet overheen te klimmen. Het is aanbevolen op 
de rasters een schrikdraadje aan te brengen. Dit lijkt op langere termijn weliswaar wat onderhoud te 
vergen, maar anderzijds zullen marterachtigen waarschijnlijk wennen aan bepaalde routes (wissels) waar-
door op den duur het draadje geen functie meer behoeft te hebben. 
 
4.5.1 Tunnels   
Of boommarters gebruik maken van dassentunnels is niet bekend. Gezien hun verblijf in de winter in ko-
nijnenholen en dassenburchten (Müskens e.a. 2000b : 163) lijkt het wel waarschijnlijk. Bovendien passe-
ren steenmarters ze wel (pers. meded. O. de Bruijn, beheerder Natuurmonumenten, die in de sneeuw zag 
dat de routes naar tunnels vol stonden met sporen van (steen)marters. 
 
4.5.2 Bruggen  
Zouden voor boommarters bruggen tussen de boomtoppen kunnen worden aangelegd? Ze zijn al voorge-
steld door Alleijn e.a 1998 (:24). Bekker 2002 geeft een uitstekend overzicht van het wereldnieuws op dit 
gebied. Of boommarters ze zouden gaan gebruiken is onbekend. 
 
4.5.3 Wegportalen 
In Broekhuizen & Müskens 1998 wordt voorgesteld verkeersportalen te gaan benutten als oversteek-
plaats voor boommarters. In Broekhuizen & Wijsman 2000:245  leest men: “of dit realistische  denk-
beelden zijn en hoe de uitvoering precies zou moeten zijn, zal nader onderzocht  moeten worden”. 
Inmiddels is eind 2004 een wegportaal nabij Driebergen over de A12 ongericht voor passage van 
eekhoorns en boommarters. 
 
4.5.4 Ecoduct  
Wijsman 1998: 43 spreekt van een boommarter die in 1997 het ecoduct bij Woeste Hoeve is overgesto-
ken. Steenmarters steken regelmatig het ecoduct over bij Boerskotten. Maar in 1999 verongelukte een 
boommarter net 100 meter naast het toen nieuwe ecoduct bij Kootwijk. Bij de aanleg van het ecoduct 
“Harm van de Veen” bij  Kootwijk heeft de Werkgroep Boommarter Nederland aangedrongen op aanleg 
van schrikdraad bovenop het geleidende raster; dit is echter afgesprongen op de onderhoudsinspanning. 
Weliswaar kan men bij het genoemd ecoduct zien hoe reeds na enkele jaren diverse planten over de 
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rasters heen gaan groeien, zodat eventueel schrikdraad zonder stroom zou komen te staan, maar geheel 
afgezien van het benodigde onderhoud in de eerste paar jaren, het lijkt tamelijk aannemelijk dat het 
meestal gaat om locale boommarters, met locale tradities, die op een gegeven moment gewend zijn om 
van de verbinding gebruik te maken en die verbinding met geur-merken markeren. Dat betekent dat na 
enige jaren het waarschijnlijk niet meer zozeer nodig is om het raster vrij van gewassen te houden. 
 
4.5.5 Snelheidsremmende maatregelen (drempels, versmallingen, knippen, minirotonde’s). 
Waar mogelijk zou dit gecombineerd met het verkeersveiligheidsaspect een relatief goedkope maatregel 
kunnen zijn op provinciale wegen. Daar waar houtwallen , bospartijen aan weerszijde van een weg 
doorlopen moet het mogelijk zijn het aantal verkeersslachtoffers te beperken. De boommarter is een rap 
dier dat bij vermindering van de snelheid ter plekke een grotere kans moet hebben de oversteek zonder 
nadelige gevolgen te maken. Met het toepassen van snelheidsremmende maatregelen op z.g. hot-spots 
van slachtoffers van overstekende dieren is nog geen ervaring opgedaan, maar kan een maatregel zijn 
waar meerdere vierpotige passanten voordeel van kunnen hebben. Op gemeentelijke wegen vallen 
aanmerkelijk minder slachtoffers. 
 
4.6 De toekomst 
Verbetering van het bos, vergroting van het bosareaal en verbinding van kleine bospercelen kunnen 
samen de boommarterstand opvoeren. Aldus zouden de huidige plusminus zeven nesten kunnen 
verdubbelen.Indien de gapingen tussen boommarterarealen kleiner worden dan 1,5 km, en dan ook nog 
voorzien van ruigte en houtwallen, dan kan tussen Leusden en Putten genetische uitwisseling blijven 
bestaan tussen de grote Veluwse en de veel kleinere Utrechtse populatie. Verkeersmaatregelen op z.g. 
hot spots kunnen de sterfte onder boommarters terugdringen en de afzonderlijke gebieden bereikbaarder 
en daarmee beter bewoond houden.  
 
 
5.  Conclusies, knelpunten en aanbevelingen 
 
5.1  Conclusies naar aanleiding van het onderzoek. 
 
 
1. Onder de bevolking van de Gelderse Vallei bevindt zich veel “slapende” kennis van de natuur. Van 
1987 tot en met 2002 werden niet meer dan 2,7 zekere boommarterwaarnemingen (slachtoffers van het 
verkeer ofwel goed beschreven waarnemingen) per jaar gemeld, maar nadat in begin 2003 een actieve 
patrouillering is gestart en een  waarnemersnetwerk is opgebouwd met toezichthouders, met vrijwilligers 
en dergelijke, is het aantal waarnemingen van dit type gestegen tot 14 per jaar (hier kwamen dan nog vele 
sporen van aanwezigheid bij). 
 
2. Met de verzamelde waarnemingen worden 7 actuele leefgebieden onderscheiden terwijl van nog 7 
andere potentiële leefgebieden bekend werd dat er nu en dan boommarters voorkomen. Er is sprake van 
een diffuse maar permanente populatie en het idee dat de Gelderse vallei uitsluitend doorgangsgebied is 
voor boommarters die van de Veluwe naar de Utrechtse Heuvelrug wisselden, blijkt achterhaald.  
 
3. De dieren leven in territoria van enkele honderden ha. De boskernen binnen deze territoria moeten 
tenminste 20 ha groot zijn en dienen via boswallen verbonden te zijn met andere bossen binnen het 
territorium. 
 
4. Het aantal getelde verkeersslachtoffers in de jaren 1987 tot en met 2004 bedraagt 44. In 2003 en 2004  
wordt het aantal levende boommarters berekend op 19. Er mag worden geconcludeerd dat het aantal 
verkeersslachtoffers in de Gelderse Vallei bij deze betrekkelijk lang levende soort bedreigend is voor het 
voortbestaan van de populatie. 
 
5. Binnen de 14 actuele en potentiële leefgebieden, die goeddeels binnen de ecologische hoofdstructuur 
vallen, maar ook tussen deze leefgebieden in de Gelderse Vallei en de Veluwe en de Utrechtse 
Heuvelrug zijn verkeersmaatregelen noodzakelijk. 
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5.2  knelpunten en aanbevelingen 
 
5.2.1   Verspreidingsonderzoek 
De boommarter (Martes martes) is in Nederland met een kleine 400 dieren, geteld in het voorjaar voordat 
de jongen zijn geboren, een zeldzaam dier. Het is een beschermde "rode lijst" soort. Men mag verwachten 
dat de rijksoverheid zijn wel en wee goed volgt. Voordat met het opstellen van dit rapport was begonnen 
kon niet worden beschikt over een behoorlijk beeld van de verspreiding in de Gelderse Vallei. Er moest 
eerst geïnventariseerd worden om dat beeld te verkrijgen. Het bij de aanvang van deze studie 
veronderstelde aantal van 5 aanwezige dieren blijkt ca. 20 te bedragen. De doelstelling van het project 
kan dan ook van de beoogde15 dieren worden bijgesteld tot 40 volwassen dieren. 

 
5.2.2    Verkeersslachtoffers 
Verkeersslachtoffers die worden gemeld zijn een belangrijke indicatie voor de aanwezigheid van de dieren 
en van de plaatsen waar zij wegen oversteken. Deze gegevens worden zo goed mogelijk verzameld door 
Alterra en door de Werkgroep Boommarter Nederland. Van deze organisaties zijn de archieven 
geraadpleegd. Lang niet alle dieren zullen gemeld worden. In de Gelderse Vallei zijn van 1985 t/m 2004  
44 verkeersslachtoffers geteld. Tweederde gedeelte van deze dieren is herleid tot "van lokale afkomst"., 
bijna altijd jonge dieren afkomstig van een nest uit de omgeving. Zeker voor de Gelderse Vallei ten zuiden 
van de A1 (Amersfoort-Apeldoorn), wordt aangenomen dat de grootte van de populatie ernstig wordt 
beperkt door het aantal verkeersslachtoffers. Het is voor de Gelderse Vallei als geheel van groot belang 
om het aantal verkeersslachtoffers te beperken. De verdeling van de gemelde verkeersslachtoffers over 
rijks-,provinciale en gemeentelijke wegen is als volgt: 

 
          Tabel  3 ; verkeersslachtoffers absoluut en als percentage uitgesplitst naar type weg. 

 
Type weg rijkswegen prov. wegen gem. wegen 
Aantal slachtoffers 1985-2004    13 22 8 
Percentage v d gemelde dieren  29 % 50 % 21 % 
      

De aandacht dient zich in de Gelderse Vallei vooral te richten op de rijks-en provinciale wegen en vooral 
de wegtrajecten die bossen doorsnijden waar zich bestaande en potentiële leefgebieden van boom-
marters bevinden.  
 
 
5.3 Leefgebieden 
 
5.3.1   Kenmerken van de leefgebieden 
In de Gelderse Vallei zijn in de meeste landgoederen en natuurreservaten met bos, in de onderzoeks-
periode 2000-2004 aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van boommarters. Buiten deze 
gebieden worden zij zelden gespeurd. Toch is het aantal gebieden met territoriaal gebonden wijfjes die 
ook jongen krijgen in de periode1987 t/m 2004 beperkt tot 9 en in de onderzoekperiode van 2000 t/m 
2004 beperkt tot 7. Op de Veluwe en in de Utrechtse Heuvelrug worden de leefgebieden gekenmerkt door 
grote aaneengesloten boscomplexen. In de Gelderse Vallei daarentegen beslaan de boscomplexen hoog 
uit enkele tientallen hectares die dan weer door bossingels, lanen en houtwallen in het agrarisch cultuur-
landschap zijn verbonden met kleine boscomplexen in de omgeving. Deze terreinen hebben wel een 
aantal gezamenlijke kenmerken. Zij beslaan tenminste 20 hectares aaneengesloten bos dat gewoonlijk 
niet door wegen doorsneden is. Het betreft gevarieerd bos met relatief veel oude loofbomen en enkele 
dichtbegroeide hakhout of naaldhoutperceeltjes. In de Gelderse Vallei zijn oude vervallen beuken met 
meerdere grote spechtengaten onmisbaar als nestgelegenheid. 
 
Het verdient aanbeveling om in samenwerking met de landgoedeigenaren en de reservaatbeheerders het 
beheer van de bestaande leefgebieden vooral te richten op tenminste handhaven maar liefst uitbreiden 
van het bewoonde bosgebied. Dit betekent zorgvuldige instandhouding van de percelen oud beukenbos 
met holle bomen, aanplanten van percelen jong beukenbos en voortbestaan van dichte sparrenbosjes die 
van belang zijn voor een prooivogel als de houtduif. De relatie met de omgeving wordt gewaarborgd door 
hakhoutwallen langs de agrarische percelen die aan het bos grenzen en de bossen onderling verbinden. 

                                                                                                  rapport Boommarters in de Gelderse Vallei - december 2004 34 



Het is gewenst dat in deze tenminste 10 meter brede houtwallen regelmatig overstaanders en bosjes de 
kans krijgen om zich te ontwikkelen zodat de boommarters bij onraad omhoog kunnen vluchten.  
 
Deze gebieden dienen in geen geval te worden doorsneden door provinciale en rijkswegen.                                                  
 
5.3.2 Knelpunten in de leefgebieden. 
Verspreid in de Gelderse Vallei bevinden zich enkele boommarterterritoria waar een dier leeft of waar een 
wijfje jongen grootbrengt die vervolgens in het najaar veelal worden doodgereden op een weg die door of  
langs het leefgebied voert. Dit levert lokaal knelpunten op. 

 
Natuurreservaat Oldenaller / landgoed Salentein. 
Dit gebied wordt doorkruist door de N 798. Op deze weg zijn ter hoogte van Salentein en 
Oldenaller tussen 1985-2005 totaal 3 doodgereden boommarters gemeld. Het is gewenst 
deze weg beter passeerbaar te maken voor o.a. boommarters. De meest voor de hand lig-
gende plaats is de kruising met de Schuitenbeek maar meer oversteekplaatsen dienen te 
worden overwogen.Het verdient aanbeveling de doorgang onder de brug van de 
Schuitenbeek van vlonders en toeleidend gaas te voorzien. Naast korte termijn maatregelen 
voor de lokale fauna kan in groter verband worden aangehaakt bij de voorgenomen 
ecologische hoofdverbinding tussen de Veluwe en het Horsterwold in Flevoland. Deze 
verbinding is aangegeven voor het gebied bij Oldenaller.  
 
Natuurreservaat Hoevelaken 
In de Ambachtsheerlijkheid Hoevelaken zijn enkele keren sporen van boommarters gesig-
naleerd. Het gebied wordt doorsneden door de N 798 van Amersfoort naar Nijkerk. De moge-
lijkheid tot uitwisseling met boommartergebieden in de omgeving is problematisch; uitsluitend 
het natuurreservaat Stoutenburg ligt in de buurt maar wordt ervan gescheiden door de A1. 
Het is gewenst voorzieningen te treffen tussen het Bos en het Overbos van Hoevelaken. Het 
verdient aanbeveling voor boommarters een boombrug te plaatsen over de  N 798 aan de 
westkant van de doorsnijding. Als alternatief kan het verlengde van de zichtas worden 
genoemd. Als daar een droge duiker wordt geplaatst kan die  functioneren voor oversteken-
de dassen en wellicht ook voor boommarters. Er moet in een stedebouwkundige context 
worden onderzocht in hoeverre de relatie met natuurreservaat Stoutenburg langs de Stouten-
burgerlaan kan worden verbeterd. 
 
Landgoed Ehrental 
Voor de oprijlaan naar de boerderijen Ehrental en Schavenou is recent een marter dood-
gereden. Dit kan de oorzaak zijn van het feit dat in 2004 geen enkel spoor meer werd aange-
troffen op het landgoed. Naast de boommarter, die op dit landgoed zijn meest westelijk 
voorkomen in de noordelijke vallei heeft, herbergt Ehrental een groeiende dassenpopulatie, 
die in de nabije toekomst mogelijk om maatregelen gaat vragen. Gezien de snelheidsrem-
mende maatregelen die al op deze weg zijn genomen, kan daar wellicht bij worden aan-
gesloten voor de zone net ten noorden van de genoemde oprijlaan.  
 
Kallenbroek 
Rond dit gehucht liggen ongeveer zeven landgoederen en natuurreservaten. Daar leven 
permanent enkele boommarters. Vanuit deze populatie zijn van 1985 t/m 2004 totaal 5 
doodgereden dieren gemeld. Dit gebeurt vooral op de A 30 ten westen van Barneveld. Deze 
weg voert vrij dicht langs het gebied en heeft aantrekkelijke bermen om te fourageren. 
Wellicht pogen de dieren hierlangs het natuurreservaat De Schaffelaar te bereiken. Het 
verdient aanbeveling dat rijkswaterstaat  de op-en afrit van de A 30 aan de westzijde met 
behulp van een brede sloot met daar strak tegenaan een afrastering, afsluit. De dieren 
kunnen dan de Zuidelijke Vallei intrekken of via het te bouwen ecoduct over de A1 bij 
Terschuur in de Noordelijke Vallei komen. De verbinding met het natuurreservaat De 
Schaffelaar kan wellicht worden ontwikkeld door de Esvelderbeek te ontwikkelen tot 
houtwalbeek. 
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Landgoed Scherpenzeel 
Ten noorden van Scherpenzeel, ten oosten van de weg Scherpenzeel-Barneveld (N 802) ligt 
een leefgebied voor boommarters. In 2002, 2003 zijn er 3 dieren doodgereden bij de uitrit 
van camping De Lucht en bij de boerderij Groot Orel. Op beide plaatsen kruisen brede 
stroken bos de N 802. Er zijn daar al voorzieningen voor dassen getroffen. Het wordt aan-
bevolen hier ook voorzieningen te treffen voor boommarters en de eveneens gesignaleerde 
eekhoorns. De situatie is geschikt voor het plaatsen van boombruggen.Op deze manier 
worden de relaties voor dassen en boommarters van Breeschoten met Langelaar ten westen 
van de N 802 verzekerd.De afstand van Langelaar naar Hardeveld(De Boom), een potentiëel 
leefgebied waar in 1999 een wijfjesboommarter met jongen zat, is ca. 1,5 km. Dit is nu open 
land. Wij stellen voor ter overbrugging van deze afstand van de gekanaliseerde Huygen-
boschbeek/Moorsterbeek die net ten oosten van de weg Kolfschoten zijn samengevloeid, 
een doorlopende verbindende houtwalbeek te maken. 

. 
5.3.3  Niet bewoonde geïsoleerde landgoederen 

Natuurreservaat Schaffelaar 
De Schaffelaar is geïsoleerd van de omringende natuur door de bedrijfsterreinen en 
woonwijken van Barneveld. Wellicht is het mogelijk het natuurgebied via de Esvelderbeek te 
verbinden met de bossen en natuurgebieden rond Kallenbroek. De oprijlaan van Schaffelaar 
in de richting van Voorthuizen kan als het begin van deze verbinding worden beschouwd.De 
oprijlaan komt uit bij de N 303. Ongeveer 100 meter naar het noorden wordt de weg gekruist 
door de Esvelderbeek. De Esvelderbeek zou dan over een lengte van 3,5 km naar het 
westen richting Kallenbroek, worden ontwikkeld tot een houtwalbeek. Het verdient 
aanbeveling dat de gemeente Barneveld met steun van de Stichting Het Geldersch 
Landschap in een stedebouwkundige context nagaat of deze verbinding gerealiseerd kan 
worden waarbij met name aandacht besteed moet worden aan de verbinding van oprijlaan 
naar Esvelderbeek over of onder de N 303. 

 
        Landgoed De Buzerd  

Dit landgoed ligt halverwege Lunteren en Barneveld  en is geheel omgeven door intensief  
gebruikt cultuurlandschap. Het landgoed is opgenomen in de ecologische verbinding van 
Meulunteren naar Groot Wagensveld/Breeschoten. (zie verder onder ecologische 
verbindingen). 

  
Landgoed De Rumelaer 
Dit landgoed ligt tegen de A 12 (Utrecht-Arnhem) en wordt omgeven door cultuurland. Aan 
de zuidzijde van de A 12 ligt het Leersumse Veld. Het Meerjarenplan Ontsnippering blz.104, 
2004) voorziet in een ecoduct bij Maarsbergen ter hoogte van de lijn Leersumse Veld -
Rumelaer. Het verdient aanbeveling om in aansluiting op dit rijksinitiatief , voor boommarters 
aandacht te besteden aan de ecologische relatie van de Utrechtse Heuvelrug met de 
Gelderse Vallei. Het landgoed Rumelaer  wordt dan de toegangspoort tot de Gelderse Vallei. 
Het kan tezamen met de landgoederen Lambalgen en Bruinhorst en het Broek met de 
tussengelegen houtwallen, begroeide spoordijk en de dijk van het Valleikanaal vrij 
gemakkelijk worden ontwikkeld tot een samenhangende landschapsstructuur die geschikt 
wordt als potentiëel leefgebied of op z`n minst doorgangsgebied voor boommarters. 
 

5.4  Knelpunten in de ecologische (hoofd)structuur. 
 

Naast de lokale knelpunten tussen boommarterterritoria en wegen kent ook de ecologische hoofdstructuur 
tussen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug  en  de ecologische structuur binnen de Vallei een aantal knel-
punten voor boommarters. Deze gelden vaak in bredere zin, dat wil zeggen voor meerdere diersoorten. 
Hieronder wordt aangesloten bij het voorkomen van de boommarter en de maatregelen die binnen de 
opzet en inrichting van de ecologische hoofdstructuur voor boommarters genomen kunnen worden. 
 
5.4.1.   Gebied Wilbrinksbos – Gerven en de N 303 
De trek van zoogdieren van de Noordwest-Veluwe naar het noorden van de Gelderse Vallei verloopt 
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grotendeels langs de lijn Wilbrinksbos- Gerven. In ieder geval ree, das, boommarter, vos en incidenteel 
edelhert (recentste migratie 2004 4 exemplaren Kruishaarse heide) volgen deze trekroute. De belang-
rijkste belemmeringen voor de dieren zijn de dichte bezetting met bio-industrieen, campings, maneges, 
villa`s in het landelijk gebied en dit alles rijkelijk omgeven met afrasteringen. Ook voor de boommarters is 
vooral de provinciale weg N 303 van Voorthuizen naar Putten gevaarlijk. De verkeers-intensiteit neemt 
ook toe en snijdt geleidelijk de ecologische relatie van de Veluwe met de Gelderse Vallei door. Van 1987 
t/m 2004 zijn ter hoogte van Gerven naast een aantal andere diersoorten 3 doodgereden boommarters 
geteld. Aan deze trend dient een halt te worden toegeroepen. Zeker bij toename van de verkeersinten-
siteit en herstructurering van de N303 zullen er anders binnen afzienbare tijd geen boommarters meer 
voorkomen in het noorden van de Gelderse Vallei. Het huidige aantal daar is te klein voor het vormen van 
een zelfstandige populatie. Het provinciaal bestuur van Gelderland laat momenteel onderzoek doen naar 
een oplossing voor de problemen van de dierentrek ten noorden van Voorthuizen. Wij dringen op deze 
plek aan op een volwaardige ecologische verbinding die zo deel kan uitmaken van de grote  verbinding 
tussen de Veluwe en Heuvelrug via de Gelderse Vallei. Voor de boommarter zijn aanvullende maat-
regelen gewenst. Er zijn toeleidende bosstroken nodig vanaf de Veluwe en bij de weg dient begeleidend 
gaas te worden geplaatst.  In principe zijn er ook nog mogelijkheden om de weg te passeren via de 
opgaande wegbeplanting. De wegbeplanting langs de N303 dient zorgvuldig beheerd te worden zodat 
tenminste een deel van de boommarters via de boomkruinen de weg kan oversteken.Dit kan bij het 
landgoed Gerven, bij de begraafplaats Diepenbosch en pal ten zuiden van het bedrijf Struik . Nadat de 
boommarters veilig de Gelderse Vallei bereikt hebben kunnen zij redelijk veilig uitwaaieren over de 
actuele en potentiële leefgebieden in het gebied tussen Putten-Nijkerk-Terschuur en Voorthuizen. Wel zijn 
met name voor het Nijkerkse gebied Prinsenkamp richting Appelse heide en voor de verbinding Oldenaller 
– Salentein – Ehrental – Appel/Meerveld richting Terschuur structuurversterkende maatregelen 
voorgesteld bij de planvorming voor het landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Nijkerk.    

 
 5.4.2.  Ecoduct  Terschuur over A 1 tussen Appel / Meerveld en Kallenbroek. 
De A 1 is voor een groot aantal dieren de grote belangrijke barriere voor een robuuste ecologische 
verbinding tussen het noorden en het zuiden van de Gelderse Vallei en daarmee voor de verbindng 
Veluwe – Utrechtse Heuvelrug. Dat geldt zeker ook voor boommarters. Gelukkig heeft de regering in het 
Meerjarenplan Ontsnippering opgenomen dat vanaf 2007 een ecoduct bij Terschuur zal worden 
aangelegd ten behoeve van die grote verbinding tussen de Veluwe  en de Utrechtse Heuvelrug. Het is 
gewenst dat in aansluiting op dit ecoduct aan weerszijden opgaand bos wordt aangelegd, dat de gebieden 
Appel / Meerveld noord van de A1 en Kallenbroek ten zuiden van de A1 via het ecoduct met elkaar gaat 
verbinden. In verband met de snelle verstedelijking aan weerszijden van de A 1 verdient het aanbeveling 
dat de gemeente Barneveld de plaats van het ecoduct en de aansluitende ecologische verbindingen 
spoedig planologisch vastlegt. Bij de aanleg van de ecologische corridor zal voor boommarters, maar ook 
voor de fauna in het algemeen, aandacht moeten zijn voor het passeren van de Zelderse weg ter hoogte 
van Appel / Meerveld.  
 
5.4.3    Open grasland tussen Kallenbroek - Hardeveld 
Binnen de Zuidelijke Gelderse Vallei bevindt zich ten oosten van Achterveld een groot graslandgebied dat 
door zijn oppervlakte, de verspreiding van de boommarters belemmert. Het ligt tussen het leefgebied rond 
Kallenbroek en het potentiële leefgebied Hardeveld. Op de landgoederen en natuurreservaten rond 
Kallenbroek, leeft een actieve en reproducerende boommarterpopulatie die de bestaande en potentiële 
leefgebieden in de Zuidelijke Vallei kan herbevolken. Het verdient aanbeveling om halverwege Kallen-
broek en  Hardeveld, dat deel uitmaakt van het landgoed De Boom, als stepping-stone een  boskern van 
enkele tientallen hectares aan te leggen en die door middel van houtwallen te verbinden met de  natuur-
gebieden rond Kallenbroek en Hardeveld. 
 
5.4.4   Meulunteren - De Buzerd -  A 30 - Groot Wagensveld/Breeschoten 
De gemeente Ede werkt in samenwerking met de provincie Gelderland en het Waterschap Vallei en Eem 
aan de totstandkoming van deze ecologische corridor. De route is in de aanvang vooral bedoeld voor 
dassen. Hij kan met opgaande bomen en bosjes ook geschikt worden gemaakt voor boommarters. De 
route volgt vanaf  Meulunteren de Lunterse beek en komt dan ter hoogte van het landgoed De Buzerd bij  
de A 30. Op de A 30 zijn ter hoogte van Lunteren tussen 1985 en 2005  3 doodgereden boommarters 
aangetroffen. De manier waarop de verschillende instanties samenwerken is een voorbeeld dat   
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navolging verdient. De A 30 dient beter passeerbaar te worden. Daartoe kunnen bestaande viaducten met 
stobbenwallen en bosjes beter toegankelijk gemaakt worden. Ook verdient het overweging meer duikers 
aan te leggen. In het gebied ten westen van de A30 kan de aanleg van houtwallen en houtwalbeken als 
geledende beplanting richting Breeschoten en Hardeveld worden aangemoedigd. 
 
5.4.5   Valleikanaal bij Voskuilen 
Ten oosten van het Valleikanaal, ten noorden van Woudenberg bevindt zich eveneens een groot open 
landschap. Het scheidt de landgoederen De Boom/Geerestein van de landgoederen in de centrale 
Gelderse Vallei.  Uitsluitend aan de zuidzijde bevindt zich de beboste Roffelaarskade. Het gebied staat bij 
de provincie Utrecht op de nominatie als reserve-waterbergingslocatie. Het verdient aanbeveling om 
tegen het Valleikanaal een stepping-stone van ca. 20 ha. moerasbos aan te leggen.Zo ontstaat een 
waterbuffer. De scheiding voor boommarters tussen de landgoederen De Boom/Geerestein  en de 
landgoederen in de centrale Gelderse Vallei  wordt daarmee opgeheven. Het wordt vanuit deze plaats 
voor  boommarters ook mogelijk langs het aan de westzijde door een  (hier en daar te schaars) beboste 
wal begeleide Valleikanaal  relaties met andere bossen te leggen. In noordelijke richting worden de  
Schoolsteegbosjes en de bosjes langs de Moorsterbeek beter toegankelijk. In zuidelijke richting kunnen 
de dieren naar het landgoed Lambalgen migreren indien de dijk van het Valleikanaal  wordt bebost en er 
een onderdoorgang wordt gerealiseerd waar het kanaal de  N 224 kruist. Het gebied rond Lambalgen, 
Bruinhorst, Het Broek en Rumelaer kan vrij eenvoudig worden ingericht als doorgangsgebied voor 
boommarters.   
 
5.4.6  Ecoduct onder N226 bij De Boom/Geerestein en maatregelen bij De Hertekop  richting 
Stoutenburg 
Tussen Amersfoort en Woudenberg bevinden zich in het tracee van de N 226 twee verkeersknelpunten 
voor boommarters. Het eerste knelpunt betreft de plaats waar de landgoederen Huize De Boom en 
Geerestein elkaar raken. Hier zitten boommarters die regelmatig de weg oversteken en bij herhaling 
worden doodgereden, van 1987 t/m 2004 zijn 4 verkeersslachtoffers geteld. Ook andere dieren worden 
hier de dupe van het verkeer o.a. ree, bunzing en bosuil. Dit is ook precies de plaats waar de ecologische 
verbinding vanaf de Veluwe de Utrechtse Heuvelrug bereikt. Wellicht kan met een boombrug voorzien 
worden in de nood van overstekende eekhoorns en boommarters. De diversiteit aan diersoorten en de 
cruciale positie van deze plaats binnen de robuste ecologische verbinding Veluwe - Utrechtse Heuvelrug 
zijn echter zo belangrijk dat wij hier pleiten voor een volwaardig ecoduct. Wij pleiten ervoor de provinciale 
weg 25 meter naar het westen te verplaatsen en 2 meter  hoger te leggen over een lengte van 50 meter. 
Het oude wegtracee kan dan bebost  worden en de verhoging kan worden ingericht als onderdoorgang 
voor zowel dieren  van droge als van natte ecotopen. Het tweede knelpunt betreft de plaats waar de N 
226 uitkomt bij de rondweg van Amersfoort en de landgoederen Schuttershoef, Lockhorst en Heiligen-
berg. Boommarters die door het landgoed Den Treek naar het noorden trekken lopen zich hier vast en 
worden doodgereden. Vanaf 1987 t/m 2004 zijn 3 verkeersslachtoffers in dit gebied geteld. De  ontwikke-
ling van een ecologische verbinding richting Gelderse Vallei kan als uitwijkroute genoemd worden. Dit 
houdt in: de aanleg van een boombrug over de N 226 richting Lockhorst en vandaar naar Heiligenberg. 
Vanaf Heiligenberg ligt er een kralensnoer van overhoekjes, kleine bosjes en een natuurontwikkelings-
project richting rijksweg A28. Langs deze rijksweg wordt binnenkort een geluidswering aangelegd  De 
achterzijde van deze geluidswering kan als beboste geleidestrook voor boommarters en wellicht ook 
andere dieren gaan functioneren. Als de dieren deze strook in noordelijke richting volgen, komen zij bij de 
Barneveldse beek.De beekoever kan als houtwalbeek richting landgoed Stoutenburg, worden aangelegd.  
 
5.4.7  Verbinding Rhenen – Wageningen / Uiterwaard Rijn 
Zowel op de Wageningse Berg als op de Grebbeberg leven boommarters. In 2003 is een dier halverwege 
gezien bij de voormalige steenfabriek in de Blauwe Kamer. De belangrijkste belemmeringen voor migratie 
door de uiterwaarden zijn: de sporadische aanwezigheid van boselementen in de rijnuiterwaarden aan de 
Gelderse kant en de moeilijk te passeren havenmond van Wageningen. Het verdient aanbeveling een 
doorgaande lijn van opgaande boselementen van Utrechtse Heuvelrug naar Veluwe aan te leggen door 
de uiterwaard. De havenmonding dient te worden voorzien van rustig gelegen goede in- en uitstap-
plaatsen voor dieren die hier willen overzwemmen. Boommarters staan bekend als goede zwemmers. 
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Aanbevelingen voor de uitvoering van het beschermingsplan voor boommarters in de 
Gelderse Vallei 
 
 
1. Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei 

 
Gelderse Vallei  stimuleren en coördineren  beschermingsplan    2005-2015 
      beschermingsplan boommarter 

 
 
2. Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Werkgroep 

Boommarter Nederland, Alterra. 
 
Gelderse Vallei   monitoring van nestbomen, zichtwaarnemingen en 
    Verkeersslachtoffers             2005-2015 

 
3. Aankopende natuurbeschermingsorganisaties(Staatsbosbeheer, 

Vereniging Natuurmonumenten, Gelders Landschap, Utrechts Landschap) 
 
3.1  alle natuurreservaten   behoud nestbomen door bevorderen van de biologische         2005-2015 
    omloop van oude beukenbossen en-lanen 
3.2  alle natuurreservaten         aanplant jong beukenbos ter vervanging van bestaand bos     2005-2015 
    of als aanplant op landbouwgrond; ca. 25 ha. verspreid over de actuele en 
    potentiële leefgebieden. 
3.3  alle natuurreservaten    ondersteunen van maatregelen ter voorkoming van verkeers- 2005-2015 

     slachtoffers op provinciale wegen bij natuurreservaten (ecoducten, 
     boombruggen,duikers, vlonders, snelheidsremmende maat- 
     regelen) 

3.4 stapstenen Achterveld      aankoop en bebossing 2x20 ha.=40 ha. bosaanleg waarvan   2005-2015 
en Voskuilen                    circa 10 ha. beukenbos 

 
4. Particuliere landgoederen 
 
4.1  alle landgoederen     behoud nestbomen door bevorderen van de biologische         2005-2015 
      omloop van oude beukenbossen en -lanen: te stimuleren  
       door ophogen van bosbijdrageregeling. 
4.2  alle landgoederen                aanplant jong beukenbos ter vervanging van bestaand bos    2005-2015 
       of als aanplant op landbouwgrond; ca. 50 ha. verspreid over de actuele en 
       potentiële leefgebieden  en in de stapstenen. 
4.3  alle landgoederen     aanplant van boswallen van min. 10 m. breed als verbinding  2005-2015 
       tussen boskernen: circa 50 km, ruime stimuleringsbijdrage. 
4.4  alle landgoederen      ondersteunen van maatregelen ter voorkoming van      2005-2015                                      

verkeersslachtoffers op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen. 
 
5. Waterschap Vallei en Eem 
 
5.1  Gelderse Vallei         behoud nest- en schuilgelegenheid door het bevorderen         2005-2015 
           van de biologische omloop van bomen die eigendom zijn 
              van het waterschap 
5.2  Gelderse Vallei              aanplant bomen op overhoekjes     2005-2015  
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5.3  Gelderse Vallei                    omvorming van enkele beken tot houtwalbeken met                                       
ca. 10 m. brede houtwallen. 
           -      Lunterse beek ter weerszijden van A 30  

- Huijgenboschbeek/Moorsterbeek 
- Esvelderbeek 
- Valleikanaal tussen Schoolsteegbosjes en Lambalgen 
- Barneveldse beek oost en west van Stoutenburg 

 
6. Ministerie van Verkeer en Waterstaat                                                         
 
6.1  rijksweg A1  Terschuur       aanleg ecoduct                                                              vanaf 2007 
6.2 rijksweg A12 Maarsbergen aanleg ecoduct     vanaf 2007 
6.3 rijksweg A30            - bestaande viaducten en bruggen aanpassen voor vanaf 2005  
      Barneveld-Ede           passerende dieren d.m.v. houtwallen, houtwalbeek 

         stobbenwallen,rasters, droge duikers etc. 
                                                  - afschermen afrit Barneveld-west met verbrede 
                                      watergang en raster 
6.4  rijksweg A28   

vanaf Heiligenberg tot         aanleg boswal aan oostkant A28   vanaf 2005 
Barnev. Beek 

6.5  kantonniers                        melden verkeersslachtoffers    vanaf 2005 
6.6  uiterwaard rijn                    faciliteren aanleg trekroute Wageningse berg-Grebbeberg       vanaf 2005 
 
7 Provincie Gelderland 
 
7.1  prov.weg N 303                  bij Gerven, aanleg ecoduct met toeleidende boswallen            2005-2010 
       Voorthuizen-Putten            en rasters 
7.2 prov. weg N 798                   

Hoevelaken-Putten             bos Hoevelaken, boombrug en duiker   2005-2010 
          Oldenaller,Salentein, vlonders brug Schuitenbeek etc              2005-2010 

7.3 prov.weg  N 802                aanleg boombruggen De Lucht en Groot Orel                   2005-2010 
Barneveld-Scherpenzeel 

7.4  natuurreservaten                faciliteren aankoop en bebossing stapsteen Achterveld            2005-2015     
7.5 particuliere landgoederen  faciliteren ophogen bosbijdrage oude beukenbossen                2005-2015 

       en - lanen  
       faciliteren stimuleringsregeling aanplant van jonge      2005-2015 
       beukenbossen en boswallen. 

 
8 Provincie Utrecht 
 
8.1 prov.weg N 224       aanleg droge duikerbij kruising met Valleikanaal  2005-2010 

Zeist-Veenendaal 
8.2  prov. weg N 228                aanleg ecoduct bij De Boom/Geerestein           2005-2015 
         Lockhorst, aanleg boombrug    2005-2010 
8.3  natuurreservaten        faciliteren aankoop en bebossing stapsteen Voskuilen      2005-2015 
8.4 particuliere landgoederen faciliteren ophogen bosbijdrage oude beukenbossen      2005-2015 
                             en -lanen 

      faciliteren stimuleringsregeling aanplant van jonge  2005-2015 
      beukenbossen en boswallen 
      faciliteren houtwallen en houtwalbeken als groene       2005-2015 
      dooradering tussen Rumelaer en Lambalgen 

 
9. Gemeenten 
 
9.1  alle gemeenten        ontwikkelen gemeentelijke landschapsontwikke-  2005-2015 
         lingsplannen 
9.2  alle gemeenten              stimuleren, faciliteren en uitvoeren landschapsbeheer      2005-2015 
9.3  alle gemeenten       planologisch faciliteren van aanleg van bos,stapstenen,       2005-2015 
         boswallen en ecoducten. 
9.4  alle gemeenten       financieel bijdragen aan uitvoeringsprojecten,meerjaren -      2005-2015 
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bijlage 1:   De aantallen boommarters in Nederland.     H.J.W Wijsman   
 
1. Inleiding. 
Omdat boommarters sterk territoriaal zijn, omdat in veel gebieden van Europa opmetingen zijn gedaan 
van territoria, omdat de boommarter een typische bosbewoner is, mag men concluderen dat in gebieden 
waar boommarters voorkomen hun aantal is af te leiden uit de oppervlakte bos vergeleken met de grootte 
van het gemiddelde territorium. Als uitgangspunt is gekozen het model van Schröpfer (1997: ) die rekent 
met twee nesthoudende wijfjes per 1000 ha plus één mannetje en één overlevend jong van het vorige 
jaar. Als actuele verspreiding is aangehouden de gegevens van de B.I.N. (1994-1998, Wijsman 1999), die 
grotendeels overeenkomen met die uit Müskens, Broekhuizen en Wijsman 2000 over 1989-1999. Groten- 
deels is verspreiding een dynamisch gebeuren: aan de randen is er nu eens winst, nu eens verlies; bij een 
dier van een tamelijk constante verspreiding in een wel-gedefiniëerd biotoop als de boommarter lijkt het 
zo te zijn dat in het algemeen winst en verlies elkaar compenseren zullen. Anders ligt het bij daadwerkelijk 
uitbreiding. Dit is in twee opzichten het geval geweest: de nieuwe bossen in de provincie Flevoland blijken 
boommarters aan te trekken, die zich nu over deze nieuwe provincie aan het verspreiden zijn; in de 
Gelderse Vallei zijn de schaarse gegevens tot nu toe geïnterpreteerd als die van “zwervers”, terwijl het 
onderhavige onderzoek oplevert dat het gaat om een (dungezaaide) sedentaire populatie. 
 
Gepresenteerd wordt een sterk vereenvoudigd maar ook precieser model vergeleken met eerdere versies 
gepresenteerd in Wijsman en Canters 1997, Wijsman 1997, Wijsman 1998, Wijsman 1999, Wijsman 
2002. De volgende aantekeningen laten zich maken: 
 
1.    De dieren waarvoor binnen een atlasblok plaats is volgens tabel I worden opgeteld; het totale aantal 
 wordt door twee gedeeld (op 1000 ha vier dieren maar twee nesten). 
 
Tabel I : Aantal marters per oppervlakte bos 
 
ha bos (% oppervlak) marters in januari max. 

150 6 0 
250 10 1 
500 20 2 
750 30 3 
1000 40 4 
1250 50 5 
1500 60 6 
1750 70 7 
2000 80 8 
2250 90 9 

 
dus in 2500 ha  9  dieren. 
 
2.   Verspreiding: Uitgegaan is van de gegevens zoals weergegeven in het eindrapport van de BIN. 
Interessant is om te zien hoe sinds 1998 het kernverspreidingsgebied van de boommarter in principe 
hetzelfde is gebleven. Het gaat om atlasblokken waar de boommarter als standwild kan worden be-
schouwd. Soms is echter een boommarter gevonden in een atlasblok bijna zonder bos ver van het 
standaard-verspreidingsgebied; een dergelijk dier is beschouwd als  zwerver (zie over dit begrip ook 
Müskens & Broekhuizen 2002). Dat atlasblok is niet meegeteld. In enige gevallen op de Veluwe en in 
Utrecht bleek een bosrijk atlasblok zonder waarnemingen van de  boommarter, terwijl het toch nauw 
grensde aan andere atlasblokken waar wel degelijk boommarters resident zijn. In deze getallen is het 
atlasblok toch meegeteld, vooruitlopend op een te verwachten melding. In enige gevallen is na het 
afsluiten van de BIN de betreffende positieve waarneming inderdaad reeds gedaan. 
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3.   In overeenstemming met het model van Schröpfer, no.2 ( Schröpfer 1997 : 27) zijn per 1000 ha bos 
vier dieren gerekend, namelijk twee nesthoudende wijfjes en één mannetje; alsmede één jong van het 
vorige jaar. Volgens Broekhuizen 2000: 205 vv. zullen mannetjes en wijfjes in hun eerste voorjaar 
geslachtsrijp worden. Er is sprake van dat een moertje bij Stier in haar “tweede zomer” jongen kreeg. Dit 
betreft het dier “Fähe 3”. Dit jong uit 1993 kreeg in 1995 zelf jongen. Dus is het niet juist om te spreken 
van de tweede zomer. Wel vermeldt Stier een mannetje, “Rüde 7” dat al na 5 maanden een 
territoriumhoudend dier was! Bijna één jaar oude dieren worden kennelijk geduld in het territorium van de 
moer. Je moet ze meetellen. De wijfjes zullen waarschijnlijk in hun tweede zomer al een eigen territorium 
gaan opzetten en bevrucht worden, maar pas in hun derde zomer jongen hebben; de mannetjes zullen 
vermoedelijk in hun tweede zomer verdreven zijn van het territorium waar ze geboren zijn. Er is van uit 
gegaan dat deze mannetjes het territorium verlaten, gaan zwerven, en maar al te vaak omkomen als 
verkeersslachtoffer. Van de tweemaal drie jongen die geboren zijn, is aan het einde van het jaar slechts 
één dier nog aanwezig. De sterfte onder jonge boommarters in hun eerste jaar is niet bekend, maar kan 
worden geacht groot te zijn. Volgens Stubbe was in Rusland de gemiddelde leeftijd van een populatie 3,8 
jaar. Als de subadulten per jaar 1/3 van de adulten moeten vervangen komt men uit op precies 4,0 jaar en 
dit lijkt wel overeen te komen. In Nederland zou je dan mogen aannemen dat er geen mannetjes in hun 
tweede zomer nog geduld worden. De subadult van Schroepfer is één overlevend jong van zes. Per 1000 
ha dus 4 dieren en per nest 2 .(Van de vier dieren in januari moet de subadult een ouder vervangen. Van 
de drie ouderen moet er een verdwijnen. Onder adulte dieren is dan de mortaliteit 33% = 87 dieren 
landelijk). 
 
Op grond hiervan is tabel I opgesteld.  Deze geeft weer de aantallen boommarters per oppervlakte bos in 
een atlasblok (5x5 km) in januari. Bij 10% bos zou er ruimte zijn voor modelmatig 1 ½ boommarter; nog 
steeds uitgaande van het model dat op twee wijfjes rekent met één mannetje, daarom zou 250 ha genoeg 
zijn voor één nest. Dat 150 ha als niet genoeg wordt bestempeld zal verbazing wekken; men moet hierbij 
echter bedenken dat het vrijwel altijd gaat om bos dat verspreid ligt over een blok van 2500. Per complex 
is de oppervlakte dan maar klein.    
 
4.   Wat betreft het aantal jongen: Stubbe 1993 Tabellen 65 en 66 en Zalewsky 1995:141, alsmede 
Broekhuizen, 2000:211 verstrekken gegevens; gemakshalve is het aantal afgerond op 3.0. Krüger 1996 
vermeldt dat toch nog 20% van de dieren in de derde zomer nog géén jongen heeft. Weliswaar zal dit in 
Nederland vermoedelijk minder zijn (omdat Broekhuizen & Müskens 2000b er van uitgaan dat hier de 
meeste wijfjes al heel jong in staat zijn om een eigen territorium te verwerven, vanwege de grote 
verkeersmortaliteit), maar veiligheidshalve, mede omdat de gegevens van Broekhuizen en Müskens 
slechts op een klein aantal wijfjes zijn gebaseerd, is 5 % aangehouden. In een vorige versie van deze 
schatting is rekening gehouden met wijfjes die niet leken deel te nemen aan de voortplanting, op grond 
van buitenlandse gegevens (Stubbe 1993:409) en naar analogie van de steenmarter. Lammertsma, 
Broekhuizen & Müskens 1994 hebben echter aannemelijk gemaakt dat de verminderde voortplanting bij 
steenmarters in Nederland samenhangt met de grotere bevolkingsdichtheid en de stabielere situatie, dit in 
grote tegenstelling tot de boommarter.  
 
5.   Mede gelet op de bijzonder kleine bijdrage  zijn de boommarters uit de duinen nog meegerekend. 
Betreffende Twente is besloten om de desbetreffende atlasblokken niet meer mee te rekenen; uit Twente 
zijn sinds 1996 geen waarnemingen meer binnengekomen, uit de duinen overigens nog slechts enkele 
vage zichtwaarnemingen. Wel is rekening gehouden met de grensverleggende uitbreiding in Flevoland en 
de ontdekking van een dunne bevolking van  boommarters in de Gelderse Vallei. Deze zijn vermoedelijk 
altijd over het hoofd gezien en geboekt als zwervers. Besloten is om de bijzonder dun gezaaide bevolking 
van de rest van Nederland op te voeren als stelpost: Salland 10, N.W.Overijssel 12, Achterhoek 10, 
Friesland 12. 
 
6.   In dit model kan er geen rekening worden gehouden met de bijzonder belangrijke factor van de 
kwaliteit van het biotoop; echter is het wel waar dat de terreinen merendeels zandgronden zijn met een 
enigszins vergelijkbare rijkheid van het milieu. 
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Tabel II: alle atlasblokken waar boommarters zijn vastgesteld tijdens de BIN, met % bos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 

Drenthe / Friesland  vervolg Veluwe      vervolg Veluwe 
  
Atlasbl.      %bos      marters atlasbl.    %bos       marters     atlasbl.    %bos       marters 
11.35       45     4   27.43      20          2     40.13         50                 5 
11.58       35   3 27.44        3          0     40.14         30                 3 
12.41        8     0 27.45        4          0     40.15         10                 1 
12.51      10     1 27.51      20          2     40.21         15                 1 
12.56      55   5 27.52      80          8     40.22           5                 0 
15.48        4     0  27.53      50          5        
16.17      28   2 27.54         3          0           
16.18      80   8 32.17      80          8   
16.28      50   5 32.18      70          7   
16.41      28   2 32.27      10          1     Utrecht 
16.42        8      0 32.28      64          6       
17.11      12   1 32.47      20          2     atlasbl.     %bos       marters 
17.13      26   2 32.48      25          2     26.51          40    4 
17.15      40   4 32.57      20          2     31.18          30    3 
17.21        8   0 32.58      15          1     32.11          12    1 
17.23        1   0 33.11      45           4     32.12            5    0 
22.31      20   2 33.12      85          8     32.21          75    7 
    33.13      70           7     32.22          40    4 

 33.14        1          0     32.31          30    3 
  33.15        4          0     32.32          40    4   
    33.21      33          3     32.41          20    2 
Veluwe    33.22      55          5     32.42          80    8 
    33.23      10          1     32.43          68    6 
atlasbl.     %bos       marters 33.31      68           6     32.51            4    0 
26.38        8  0 33.32      50          5     32.52          40    4   
26.47      55  5 33.33      80          8     32.53          84     8 
26.48      80  8   33.34      20          2     32.54          20    2 
26.56      10  1 33.41      20          2     32.55            6    0 
26.57      65  6 33.42      50          5     39.13          25    2 
26.58      65  6 33.43      79          1     39.14          65    6 
27.14      44  4 33.44      65          6     39.15          70    7 
27.15      10  1 33.45        8          0     39.25            5    0 
27.22      24  2 33.46      10          1     39.26          28    2 
27.23      40  4 33.51      15          1        
27.24      55  5 33.52      10          1      
27.25      16  1 33.53      10         1   
27.31      60  6 33.54      65         6   
27.32      25  2 33.55      40         4  Noorden       19 
27.33      75  7 39.18      65         6    Veluwe       111 
27.34      20  2 39.28      30         3  Utrecht         36     +            
27.41      55  5 40.11      15         1                     166  nesten 
27.42      80  8 40.12      65         6 

222 dus 111 nesten 

73 dus 36 nesten 

39 dus 19 nesten 
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Tabel III: marters in atlasblokken in de perifere gebieden 
 
Flevoland:   Gelderse Vallei:  Duinen:  
Atlasbl.      %bos      marters Atlasbl.      %bos      marters Atlasbl.      %bos      marters 
15.48         2            0 32.15        10             1 19.31          7                0    
16.41       25            2 32.16          8             0 25.11        10                1 
16.42         2            0 32.25          6             0 25.12          4                0 
20.17       10            1 32.26        10             1 25.22          5                0 
20.45       15            1 32.44        12             1 25.41        16                1 
21.13         8            0 32.56          5             0  
21.42       12            1 32.34          5             0 extra ; 2 > 1 nest 
26.14       50            5 32.35          5             0 

  32.36          8             0 
extra 10 > 5nesten  32.45        14             1 
 
     extra: 4>2nesten 
 
subtotaal: 166;  plus 8 nesten = 174 nesten       marters 348 
 
 
Hier komt dan de stelpost van 44 boommarters uit de perifere gebieden nog bij. Deze zouden eventueel 
met 20 nesten kunnen corresponderen. 
 
conclusie 
Dit betekent dat een getal dat kon worden geïnterpreteerd als “ongeveer 300 volwassen dieren” in de 
voorlaatste versie van dit model, waarin geen rekening werd gehouden met wijfjes die zich niet voort-
planten, zich mede door het ontdekken van nieuwe populaties ontwikkeld heeft tot “een kleine 400”. Dit 
komt door een wat minder terughoudende berekening en de reële uitbreiding in Flevoland en die in de 
Gelderse Vallei, welke het verlies in Twente compenseren, alsmede door de stelpost perifere gebieden. 
De positie in de duinen blijft onduidelijk. Voor de jongenproductie  is aangehouden 95% van174x3= 496 + 
57 uit de stelpost. 
 
Dit is een rigide model, want toename van de marterstand moet allereerst bereikt worden door uitbreiding 
van het areaal. Dan moet dat bereikt kunnen worden door uitbreiding van de hoeveelheid bos. Het moge 
echter duidelijk zijn dat het ook mogelijk is dat de kwaliteit van het biotoop toeneemt. In dat geval is er 
meer voedsel voor de boommarters en passen er dus meer territoria op de beschikbare ruimte. 
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Bijlage 2.  Tabel 4 : Verkeersslachtoffers in de Gelderse Vallei 1987-2004 
 
Naam  weg jaar plek   categorie gesl, leeft 
 
Hell   1987 165,9/470,1  verksl  ♂ 
Lunteren  A30 1988 169,4/ 455,3  verksl  ♂ 
De Kraats  1988 171,0 / 447,6  verksl  ♀ 
Putten  N303 1989 170,3/468,1  verksl  ♂ 
Voorthuizen N344 1990 167 / 465  verksl  ♀ad-niet reprod 
Zwetselaar  1990 168,2 / 454,9  verksl  
Oldenaller N798 1993 164,4 / 472,7  verksl  ♂ 
Zwartebroek  1993 164,0 / 465,9  verksl 1-8 ♀juv, voortpl 
Putten  N303 1994 170,2/467,1  verksl  ♂ 
Veenendaal A12 1994 164,0/450,8  verksl  ♂ 
Veenendaal A12 1995 163,1/450,9  verksl  ♂ 
Wilbrinkbos N344 1996 171,7/467,1  verksl  ♀ 
De Boom N226 1996 157,2 / 456,3  verksl 26-9 ♀ 
De Boom N226 1996 157,2/456,5  verksl 25-6 ♂ 
Zelderseweg N301 1996 165/465  verksl 
Putten  N303 1997 170,0/469,4  verksl  ♂ 
Renswoude N224 1997 166,4 / 452,8  verksl  ♂ 
De Boom N226 1997 157,2 / 456,3  verksl  ♀ 
De Buzerd  A30 1998 168 / 458  verksl  
Terschuur  A1  1998 165 / 464  verksl  
Scherpenzeel N802 1998 163,7 / 456, 7  verksl 19-5 voortpl (schzw)♀ 
Barneveld  1999 169,1 / 461,3  verksl  ♂ 
Ede  A12 1999 173,5/447,4  verksl  ♂ 
Leusden  2000 159,3 / 459,6  verksl  ♂ 
Salentein N798 2001 162,6/472,2  verksl  ♂ 
De Boom N226 2001 157,3/456,6  verksl 20-7 ♂juv, voortpl  
Scherpenzeel N802 2001 163,5 / 455,8  verksl  ♀   
Oldenaller N798 2002 165,0/473,3 kip verksl 15-5 ♀voortpl (lacterend  
Overberg  2002 158,7/451,3  verksl  ♂ad 
Ede  A12 2002 174,2/447,2  verksl  ♂ad 
Achterveld  2002 161,1/457,9  verksl 
Ehrental  N301 2003 164,5/468,3 verksl 16-10 ♂ad  
Wilbrinkbos N344 2003 171,5/467,0  verksl  6-7 ♀juv  voortpl 
Barneveld  A30 2003 167,0/462,0  verksl    24-9 ♀juv 
Barneveld A30 2003 167,1/462,4  verksl  15-8      -  
Scherpenzeel N802 2003 163,5/455,8  verksl  -  
Woudenberg N226 2003 156,5/453,1  verksl  ♀ 
Renswoude      N224 2003 163,4/454,2  verksl  ♀ad 
Grebbeberg  N225 2003 170/440   verksl 9-8 ♀juv  
Barneveld A30 2004 167, / 462,2  verksl   3-8 ♂juv 
Barneveld A30 2004 167 / 462  verksl   6-8 !* 
Barneveld A30 2004 167,1/462,6  verksl  14-3  ♂ ad  
Scherpenzeel  2004 161,4/455,9  verksl 18-12 ♀ juv 
Amersfoort A28 2004 157,2/463,4  verksl  15-9 ♀ws., jong dier 
 
De datum is weergegeven waar dat relevant is 
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bijlage 3.  Tabel 5 :  waarnemingen 2000 - 2002 merendeels uit het archief Alterra-WBN. 
gerangschikt naar jaar.  

 
 
vindplaats  jaar coördinaten  type waarneming bijzonderheden 
 
Wilbrinkbos  2000 171/467  voortplanting   nest  2 jongen    
Leusden  2000 159,3 / 459,6  verkeersslachtoffer  ♂ 
Geerestein  2000 156 / 455  voortplanting    2 jongen 19-7 
Salentein  2001 162,6/472,2  verkeersslachtoffer  ♂ 
De Boom  2001 157,3/456,6  verkeersslachtoffer  20-7 voortpl ♂ 
Erica   2001 166 / 462  zichtwaarneming  
Scherpenzeel  2001 163,5 / 455,8  verkeersslachtoffer  ♀ 
Hardeveld*  2001 161,7/458,7  zichtwaarneming 
Lockhorst*  2000 156,5/460,5  prooiresten    houtduif 
Oldenaller  2002 165,0/473,3  verksl 15-5  voortpl (lacterend vr♀ 
Overberg  2002 158,7/451,3  verkeersslachtoffer 
Ede A12  2002 174,2/447,2  verkeersslachtoffer 
 
*waarneming gemeld in kader project 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  rapport Boommarters in de Gelderse Vallei - december 2004 50 



 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 4. Tabel 6 : veldwaarnemingen verzameld binnen het project, gerangschikt naar jaar. 
 
vindplaats  jaar coördinaten   bijzonderheden 
 
Oldenaller  2002 165,3/473,3   zichtw  
Ehrental  2002 163,8/467,5   zichtw 
Erica   2002 165/462    jongen 14-8 voortpl 2 
Bylaer   2002 165/161   zichtw 
Bylaer   2002 166,2/461,7   prooir houtduif 
Achterveld  2002 161,1/457,9   verksl 
 
Gerven   2003 169,4/469,4   uitw 
Gerven   2003 168,9/469,8   uitw 
Gerven   2003 169,5/469,5   uitw 
Renselaar  2003 166,2/470,4   zichtw 
Renselaar  2003 166,3/469,9   uitw 
Veldhuizen  2003 165,4/471,2   uitw   9-7 
Ehrental  2003 163,9/467,5   zichtw 
Ehrental  2003 163,9/467,5   prooir vlaamse gaai 
Appelse Heide   2003 167,7/467,9   moer met twee jongen voortpl 
Appel   2003 166,8/466,8   zichtw 
Voorthuizen  2003 171,5/465,7   zichtw 
Voorthuizen  2003 172/467   zichtw 
A30   2003 167,0/462,0   verksl  24-9 juv ♀ 
A30   2003 167,1/462,4   verksl  15-8 
Bylaer   2003 165,8/462,2   zichtw 
Bylaer   2003 165,9/461,9   prooir houtduif 
Bylaer   2003 165,9/461,9   uitw 
Bylaer   2003 165,1/462,0   uitw 
Bylaer   2003 165,4/462,0   uitw 
Bylaer   2003 163/462   uitw prooir houtduif 
Erica   2003 165,5/462,5   prooir houtduif 
Erica   2003 166,2/462,6   uitw 
Bylaer   2003 164,3/462,2   uitw 
KleinBylaer  2003 166,3/462,2   prooir  
Bylaer   2003 165,2/461,8   uitw 
Bylaer   2003 164,9/461,8   uitw 
Hardeveld  2003 161,7/458,8   uitw ? 
Stoutenburg  2003 159,4/462,7   zichtw 
Scherpenzeel  2003 163,5/455,8   verksl 
Heiligenberg  2003 156,5/461,1   zichtw  28-10 
Schoolst.bosjes  2003     zichtw 
Leusdenzuid  2003 157,6/458,2   prooir houtduif op nest 
De Boom  2003     157,7/456,6   zichtw 
Maarsbergen  2003 156,5/453,1   verksl  ♀ 
Renswoude N224 2003     163,4/454,2   verksl  ♀ ad 
Renswoude  2003 165,6/453,6   prooir 
 
Hell   2004 166,4/470,5   prrest houtduif ondersparren 
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Gerven   2004 168,3/470,4   prrest Houtduif onder sparren 
Gerven   2004 168,6/469,7   zichtw 19-5 
Gerven   2004 1676,7/469,4   uitw 
AppelseHeide  2004 168 /468,7   uitw 
Appel   2004 166,3/466,7   zichtw  onder liggende boom 
Bylaer   2004 165,7/461,5   uitw, sporen sneeuw 
Bylaer   2004 165,6/462,6   zichtw 3-8 voortpl, ♀ + juv 
Bylaer   2004 165,9/462,1   uitw 
Bylaer   2004 166,3/461,7   uitw 
A30   2004 167 / 462   verksl  2-8 ♂ juv 
A30   2004 167,0/462,2   verksl 3-8 ♂ juv 
A30   2004 167,1/462,6   verksl 14-3  ♂ ad 
Stoutenburg  2004 159,6/462,2   prrest, houtduif 
Stoutenburg  2004 160,4/463,2   prrest, uitw holle beuk 
Stoutenburg  2004 160,0/463,3   uitw 
Stoutenburg  2004 160,3/463,0   uitw (latrine!), prooir, krabsp 
A28   2004 157,2/463,4   verksl 15-9 ♀ws.  jong dier 
Langelaar  2004 164,1/457,4   uitw 
Scherpenzeel  2004 165,2/455,8   prrest  op nest, houtduif 
Scherpenzeel  2004 164,9/455,8          uitw, latrine onder holle Tamme Kast 
Scherpenzeel  2004 164,9/455,8   zichtw 
Scherpenzeel  2004 161,4/455,9   verksl 18-12 ♀ juv 
Leusdenzuid  2004 157,3/458,3   zichtw, uitw 
Blauwe Kamer  2004 170,6/439,6   zichtw  (man ad?) 
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