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Waarnemingen van een halfblinde steenmarter 
in de Hobokense Polder - Eénoog

Bert Mertens
Sinds mei 2012 wordt in de Hobo-
kense Polder een onderzoek verricht 
naar de aanwezige zoogdieren. In 
het beleids- en beheersplan voor het 
gebied ligt de focus op de bescher-
ming van moeras- en watervogels. 
Echter de laatste jaren bemerken we 
dat het broedsucces van deze vogel-
groep significant achteruit ging. Als 
gevolg hiervan zijn we een onder-
zoek gestart om te begrijpen welke 
zoogdieren in het gebied voorkomen 
en wat hun mogelijke invloed is op 
de aanwezige broedvogels. 

Eén van de vastgestelde soorten is 
de steenmarter. Tijdens het onder-
zoek (tot en met december) is deze 
soort 328 keer waargenomen op 
camera (141 registraties). Bij verwer-
king van de gegevens wordt geschat 
dat er een 4 tot 5 exemplaren in het 
gebied zouden voorkomen. 

Van deze exemplaren is er 1 steen-
marter die we redelijk makkelijk 
kunnen volgen, namelijk “éénoog”. 
Dit exemplaar is halfblind en daar-
door reflecteert het rechteroog niet 
in de camera en is hij dus makkelijk 
te herkennen. We hebben voor dit 
exemplaar afzonderlijk wat analyses 
gemaakt om te kijken waar hij/zij 
zich in de Polder ophoudt en tijdens 
welke tijd van het jaar. 

Eénoog is de eerste keer waargeno-
men op 20 maart 2013 en voorlopig 
de laatste keer op 19 maart 2015. 
In die periode zijn er ons met zeker-
heid 17 waarnemingen gekend op 6 
verschillende cameralocaties. Dit is 
niet echt veel ten overstaan van alle 
camera’s waarbij steenmarters zijn 
waargenomen. 
De meeste waarnemingen werden 
verricht ter hoogte van een gemaaid 

rietveld dat temidden van een broek-
bos is gelegen. Hier is toen met 
voedsel geëxperimenteerd (beperkte 
periode) en werd de plaats gefre-
quenteerd door meerdere marters. 
Op de dagen dat éénoog werd 
waargenomen, werd ook nog een 
andere steenmarter waargenomen. 
Beiden maakten ze gebruik van het 
aanwezige voedsel of kwamen ze 
inspecteren of er nog voedselresten 
aanwezig waren. Nooit zijn beide 
exemplaren samen waargenomen. 
Overige waarnemingen vonden 
plaats binnen de 100 meter van dit 
rietveld. De waarnemingen werden 
verricht op 20 en 26 maart, evenals 
op 6, 7 10, 14 en 15 april 2013.
Daarna is het een tijdje stil geweest 
rond éénoog en bemerken we hem 
opnieuw op 13 januari 2014 op een 
plaats ongeveer 100 meter verwij-
derd van de vorige locatie. Hier zien 
we hem/haar door de bramenstru-
welen lopen en kruipen. Op 3 febru-
ari 2014 is de laatste waarneming 
verricht op een maaiveld, ruim 700 
meter verwijderd van de vorige loca-
ties. Pas in maart 2015 laat Eénoog 
zich opnieuw zien. Ditmaal aan een 
overgang over de Leigracht.

Verschillende waarnemingen van éénoog in de Hobokense Polder
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Verder konden we opmaken dat één-
oog zich in 2013 en 2014 uitsluitend 
in het Centrale deel ophield (dit is het 
moerassige deel in de Hobokense 
Polder met diverse plassen). Hier 
konden we hem terugvinden op het 
gemaaide rietveld, een niet gemaaid 
grasland. En in bramenstruweel. De 
laatste waarneming gebeurde op een 
opgestort deel dat momenteel mini-
maal beheerd wordt (bosvorming) 
met beperkt aantal maaivelden. 
Wat verder nog opviel was dat de 
overige steenmarter(s) vaak geur-
sporen of vlaggen plaatsten, maar dit 
gedrag is bij éénoog nooit waarge-
nomen. 

Er waren 8 waarnemingen tijdens de 
winter (20/3 en 26/3/2013, 13/1, 19/1 
en 3/2/2014, 3/3, 10/3 en 19/3/2015), 
8 lentewaarnemingen (tussen 6/4 en 
15/4). 
Het is best mogelijk dat éénoog al 
langer in het gebied vertoefde, maar 
gedurende het onderzoek een oog is 
verloren (door een gevecht met een 
rivaal of een hond of mogelijk een 
ander ongeluk). We kunnen jammer 
genoeg niet voldoende kenmerken 
bemerken om hem te kunnen onder-
scheiden van de andere aanwezige 
steenmarters. Bovendien is het ook 
nog mogelijk dat hij meer is gefilmd 
dan aangegeven. Immers niet op 
alle beelden kijkt onze marter steeds 
mooi in de camera. Met andere 
woorden enkel die opnames waar 

Vermoedelijk éénoog

we met 100% zekerheid konden 
vaststellen dat het om éénoog ging, 
zijn hier dus opgenomen. 

We kunnen stellen dat éénoog reeds 
ruim 2 jaar heeft kunnen overleven 
in het gebied, zelfs met mogelijke 
concurrentie van andere exempla-
ren. Wel is geen dominant gedrag 
waargenomen.
Opvallend is dat hij zich momenteel 
ten ZO bevindt van de laatste waar-

neming een jaar geleden (3 februari 
2014). Zeker is ook dat de plaats 
waar hij zich nu bevindt, er meerdere 
steenmarters zijn (oversteek over 
gracht). Alle waarnemingen in acht 
genomen blijkt éénoog vooral tijdens 
januari tot en met april geregistreerd 
te worden. Dit ligt ook in lijn met het 
algemeen aantal waarnemingen 
die we van steenmarter hebben. De 
pieken bevinden zich voornamelijk in 
de maand februari en maart. 
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Project “Steenmarterkast”
Een samenwerking tussen Centrum Leren en Werken Boom 

en Natuurpunt Hobokense Polder

Zoals reeds vermeld in het vorige ar-
tikel zijn we in de Hobokense Polder 
nog steeds bezig met het onderzoek 
naar onze zoogdieren. 

Echter over de steenmarter is vrij 
weinig geweten in de Hobokense 
Polder. Het is haast een 100% 
nachtdier (slechts 1% zijn dag-waar-
nemingen) en dus kunnen we enkel 
voortgaan op wat onze camera’s 
registreren. We zijn wel zeker dat er 
verschillende individuen rondlopen 
en haast 100% zeker dat zij zich ook 
succesvol voortplanten. Bij het ver-
werken van de gegevens tot einde 
vorig jaar stootte ik toevallig op een 
artikel van onze zustervereniging 
in Nederland (Zoogdiervereniging). 
Daar was men sinds 2013 gestart 
met het maken en plaatsen van 
steenmarterkasten. 

Dit leek mij best een interessant 
gegeven te zijn, omdat we op die 
manier ook een beeld zouden kun-
nen vormen over het leven van de 
steenmarter in ons gebied. Van de 
vos kan men vrij makkelijk jongen 
waarnemen, ook van het ree heb-

Tekst: Bert Mertens - Foto’s: Roger Desmedt

ben we de jongen kunnen bewonde-
ren. Maar hoe de steenmarter zich 
handhaaft en voortplant, is ons niet 
duidelijk. 

Daarom lanceerde ik het idee op de 
beheervergadering van Natuurpunt 
Hobokense Polder in december 2014 

om een steen-
marterkast te 
maken en deze 
van een camera 
te voorzien. 
Op deze wijze 
zouden we kun-
nen opvolgen 
hoe succesvol 
deze soort zich 
voortplant, wat 
voor voedsel er 
wordt aange-
dragen en hoe 
het leven van 
deze intelligente 
rover eruit ziet. 

De afdeling 
had oren naar 
mijn voorstel 
en dank zij hen 
en het Centrum 

voor Leren en Werken in Boom, is op 
dinsdag 2 juni  de steenmarterkast 
aan ons overgedragen. Deze zal eer-
daags ergens in het gebied geplaatst 
worden op een plaats die voldoet 
aan de vereisten voor de steenmar-
ter (rust, stilte, niet toegankelijk etc). 

Bedoeling is dat we gaan opvol-
gen welke bezoekers we in de kast 
krijgen (liefst steenmarter natuurlijk), 
daarom zullen op geregelde tijdstip-
pen controlebezoeken gebracht 
worden om de camera-beelden te 
analyseren en te verwerken. Wordt 
ongetwijfeld vervolgd!

Hierbij wil ik ook nog iedereen 
bedanken die dit project mogelijk 
heeft gemaakt, onze voorzitter 
Danny Jonckheere en conservator 
Wim Mertens, Roger Desmedt en 
de mensen van Centrum Leren en 
Werken in Boom, Marc Roelands, 
Guy Schelfhout en de leerlingen die 
mee aan dit project hebben gewerkt. 
Mijn excuses als ik iemand vergeten 
te vermelden heb, maar mijn dank is 
daarom niet minder. 
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Activiteitenkalender
Activiteiten, waar je je op voorhand moet voor 

inschrijven, zijn in vet gemarkeerd.

 

Zo 5 juli  Zwerfvuilactie Hobokense Polder

Zo 12 juli Bijenhotels maken

Za 18 juli Natuurbeheer in de Hollebeekvallei

Vr 24 juli Halsbandparkiet-slaaptrek-tellingen

Zo 26 juli Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Zo 2 aug Zwerfvuilactie Hobokense Polder

Zo 9 aug Mechels Broek (halve dag)

Zo 16 aug Vlinderwandeling in de Hobokense Polder

Vr 21 aug Halsbandparkiet-slaaptrek-tellingen

Za 22 aug Vogelverrassingstocht Ardea

Do 27 aug Bestuursvergadering (Moretus) - 4de dond.!!

Zo 30 aug Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Zo 6 sep Fietstocht: Groene gordel (halve dag) 

Zo 6 sep Nat. Park De Biesbosch (Ardea)

Zo 6 sep Zwerfvuilactie Hobokense Polder

Zo 13 sep Open Monumentendag in de Polder

Do 17 sep Bestuursvergadering (Moretus)

Za 19 sep Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Za 26 sep Infomoment Behaag Natuurlijk

Za 26 sep Herfstbijeenkomst Ardea

Natuurbeheer: Onze Goudklompjes werken elke woensdag 
in de Polder en dit van 9 u tot ca 13 à 14 u. 
Voor info: contacteer André Van Langenhove, 
03/288 00 81
Info natuurbeheer scholen: Roger Desmedt, 03/237 97 47

Artikels voor het volgende Polder.blad - met  
verschijningsdatum 1 oktober 2015 - dienen bij de re-
dactie te zijn op 31 augustus 2015 
(zie colofon, blz. 30)

Met medewerking van het district Hoboken


