
Nieuw! Steenmarter in Spaarnwoude 
 
In de nacht van zaterdag 6 juli op zondag 7 juli 2013 reed ik met Peter Nuyten in zijn auto naar 
Spaarnwoude omdat we daar geluidsopnamen wilden maken van Kerkuilen (die zich in juni lieten 
horen maar inmiddels bleken te zijn verdwenen). Op de heenweg, om 01:30, zagen we toen we van 
de Spaarndammerdijk rechtsaf de Kerkweg op draaiden, de reflectie van ogen links van de weg. Ik 
vroeg Peter even te stoppen en verwachtte de zoveelste Huiskat, maar nee, het was een marter! Hij 
keek ons recht van voren aan en de grote witte keelvlek en de kopvorm lieten geen twijfel. Het dier 
draaide zich na een tijdje om en ging hard hollen langs de linker berm van de Kerkweg (dat zou hij 
200 m lang doen: nagemeten op google earth) en hij bleef dus buiten het hoge gras. Peter had 
blijkbaar net iets later gekeken dan ik en dacht gek genoeg aan een Bunzing, dus we hebben goed 
op de kenmerken gelet. Het dier ging snel en in gestrekte draf als (zoals Peter het beschreef) een 
hond of een haas, 'twee bij twee', niet met boogjes als een hermelijn of kat, en hij had een lange 
staart die niet opvallend dik was. 
Terwijl we langzaam achter de marter aan reden, stond hij een paar keer stil om achterom te kijken; 
toen zag Peter eveneens de keelvlek en was ook voor hem duidelijk dat het een marter was. Ik zag 
een paar keer dat midden onderaan de borst het bruin in een smalle baan in het wit omhoog liep: 
een opvallend kenmerk waaraan dit dier misschien ooit individueel te herkennen zou zijn, dacht ik 
meteen. Na 100 m keek hij even links een opening in de berm in (ik weet niet of dit een afrit was) 
maar hij rende daarna weer door. Ik zei nog tegen Peter dat een Bunzing er vermoedelijk minder 
moeite mee zou hebben gehad om meteen de berm in te duiken en een sloot over te zwemmen. 
Verder begon ik Peter uit te leggen dat ik ('ahum') alleen maar de vorm van kop en oren hoefde te 
zien om een Boommarter te herkennen (ik zag 'kleine oren die niet opzij uitstaken') en dat de kleur 
van de ondervacht het enige definitieve kenmerk voor Boom- versus Steenmarter was. Op dat 
moment ging ik er helemaal vanuit dat het een Boommarter moest zijn (omdat ik wist dat Boom- wel 
en Steenmarter niet in de Randstad voorkomt). Toen we de witte ondervachtkleur zagen, nam ik 
dan ook aan dat het wit een kenmerk van Boommarter was... De ondervachtkleur was trouwens 
verrassend goed te zien op de zijkant van het dier tijdens het rennen; ik dacht tot nu toe altijd dat 
het vooral een nuttig kenmerk was voor dode dieren, zoals dat geldt voor de beharing van de 
voetzolen. We realiseerden ons nu ook dat het door dat wit van de ondervacht kwam dat Peters 
eerste indruk die van een Bunzing was, die een soortgelijke witte doorschijn heeft.  
Pas bij Koningshoeve (een grote biologische boerderij) liep de marter links de weg af. Hij liet zich 
nog eenmaal mooi zien toen hij zich na een paar meter weer omdraaide om naar de auto te kijken 
en verdween tenslotte onder het hek door het erf op. 
 
Middenin de nacht thuis gekomen, schreef ik direct alles wat ik had gezien op in mijn dagboekje: 
een Boommarter vanwege kopvorm, kleine oren ('sic') en vooral de witte ondervacht op de flanken 
('sic')... Het voelde niet goed dus pakte ik er een boek bij om na te kijken hoe dat ook weer zat met 
die ondervacht. Pas toen realiseerde ik me dat een witte ondervacht juist het kenmerk van 
Steenmarter is. En dat een witte in plaats van gele keelvlek misschien wel eens voorkomt bij een 
Boommarter maar dat het nog altijd wel de gewone kleur is voor een Steenmarter. Die komt hier niet 
voor, dacht ik nog steeds, dus ik nam aan dat die witte aanblik van de ondervacht kon zijn ontstaan 
door het licht van de autokoplampen, waardoor ook het ontbreken van een gele tint op de keelvlek 
wellicht verklaard kon worden. Direct mailde ik Peter (zondagochtend om 03:00!) om te zeggen dat 
ik me had vergist met het toeschrijven van die witte ondervachtkleur aan Boommarter maar dat het 
desalniettemin natuurlijk toch een Boommarter moest zijn. 
Ik voelde me er nog steeds niet gelukkig mee en pakte er nog meer determinatieboekjes bij. Daarbij 
zag ik dat de kopvorm die ik me voor beide martersoorten dacht te hebben ingeprent op foto's lang 
niet altijd makkelijk als kenmerk was te gebruiken en dat 'kleine oren' in feite zelfs een 
Steenmarterkenmerk zijn. Verder kwam ik op een website foto's en teksten tegen over de 'gaffel' 



van de keelvlek als belangrijk Steenmarterkenmerk bij het interpreteren van nachtfoto's; daarmee 
wordt een keelvlekvorm bedoeld precies zoals te zien bij ons dier, waarbij het bruin tussen de poten 
omhoog het wit inloopt. 
Ik mailde Peter om 04:00 uur opnieuw om hem voordat ik eindelijk ging slapen te zeggen dat we 
toch wel erg veel kenmerken van Steenmarter hadden gezien en dat ik het dier geen Boommarter 
meer durfde te noemen, ook al komt Steenmarter in het westen van het land niet voor. Hij was niet 
wakker voor commentaar... 
De volgende ochtend belde ik Peter om 10:00 uur. Hij liep in de duinen en had mijn e-mailtjes nog 
niet gezien. Hij vertelde dat hij duidelijk de vorm van de keelvlek had waargenomen: ver omhoog 
doorlopend op de kin en omlaag doorlopend links en rechts tot op de poten, hetgeen paste op de 
gaffelvorm; hij vond ook dat het dier wat bleekjes was rond de neus (dat kon ik me achteraf 
eveneens voor de geest halen). Het feit dat het wit tot op kop en op voorpoten loopt, blijkt volgens 
website-informatie een belangrijk kenmerk voor Steenmarter. Tenslotte belde ik 's middags Edward 
van IJzendoorn (die zich al jaren met marters bezig houdt) en hij bleek direct overtuigd van de 
determinatie en herinnerde me aan vondsten van dode Steenmarters in Amsterdam. Dus zo 
onverwacht had onze Steenmarter niet hoeven zijn....  
 
Arnoud van den Berg 
Santpoort-Zuid, 9-7-2013 
 
PS  Zojuist heb ik nog wat op internet gezocht en al snel op een KNNV-website informatie over drie 
Amsterdamse vondsten van Steenmarters gevonden: ze dateren van op 4 juli 2011 en 26 maart 
2012.  
 
 
 
 

http://www.knnv.nl/amsterdam/steenmarter.html

