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Het is alweer enkele jaren geleden dat het KAD, in opdracht van het Ministerie LNV,
de cursus ‘Steenmarter’ heeft ontwikkeld. Deze cursus dient als basis bij de aanvraag van een ontheffing die nodig is voor het verrichten van weringsmaatregelen
tegen overlast van steenmarters. Een enquête door het Faunafonds biedt inzicht in
de mate waarin de cursus in een behoefte voorziet.
verdween deze vrijwel uit Nederland. Vanaf de jaren zeventig
vestigde de steenmarter zich opnieuw voornamelijk in OostNederland (komend vanuit Duitsland). De steenmarter weet
zich gemakkelijk aan te passen in verstedelijkt gebied en voelt
zich uitstekend op zijn gemak op locaties als bovenetages,
daken, leegstaande gebouwen, schuren en auto’s. Hij gebruikt
de plaatsen als rustplaats voor overdag. Studies tonen aan dat
de mannetjessteenmarter een territorium heeft van gemiddeld
112 ha., een vrouwtje van gemiddeld 37 ha.

Conclusie onderzoek

De cursus ‘Steenmarter’geeft een uiteenzetting van de wettelijke condities omtrent het management van beschermde
diersoorten, informatie over de biologie van de steenmarter,
over de schade die het dier veroorzaakt en hoe deze schade het
beste kan worden tegengegaan. Veel ambtenaren en anderen
die betrokken zijn bij het beheer van wilde fauna, hebben in
de loop der jaren deze cursus gevolgd.

Tevredenheidsonderzoek
Het Faunafonds heeft in de afgelopen periode onderzoek
gedaan onder de oud cursisten met het doel de kwaliteit en de
bruikbaarheid van het cursusmateriaal in het veld te meten.
Tevens is er gekeken naar alternatieven om de cursus effectiever
en bruikbaarder te maken wanneer daar behoefte aan zou zijn.
Dit onderzoek is als stageopdracht uitgevoerd door Ignacio
Ferdández, studerend aan de Resource Ecology Group van de
Wageningen Universiteit (WUR).

Leefwijze
Gedurende de geschiedenis zijn er veel dierlijke levensvormen
geweest die zich met succes hebben kunnen aanpassen aan
het samenwonen te midden van de mens, zo ook de steenmarter (Martes foina). Vroeger kwam de steenmarter veelvuldig
voor in veel plaatsen in Nederland. In de periode van eind 19e
eeuw tot 1954 werd er intensief op de steenmarter gejaagd en
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• Gezien de algehele opinie en waardering van de respondenten van dit evaluatieonderzoek wordt de cursus
‘Steenmarter’ positief gewaardeerd. De kwaliteit van de
inhoud van de cursus wordt als hoog beschouwd en van
waarde voor de toepassing bij het uitvoeren van diverse
functies in de steenmarterproblematiek.
• Het onderzoek heeft ook een aantal verbeter- en aandachtspunten opgeleverd. Door respondenten wordt onder meer
aangegeven dat er behoefte is aan meer praktische invulling
met het oog op de toepassing van de Flora- en faunawet,
het herkennen van schade en sporen in het veld en aan
informatie over werende maatregelen en materialen en over
het aanvragen van ontheffingen en vergunningen.
• Gelet op de taken en verantwoordelijkheden van de respondenten, is één van de kerntaken in het steenmarterbeleid:
het te woord staan en adviseren van de burgers. Ondanks
dat iemand die de cursus heeft gevolgd alle kennis en
vaardigheden heeft, is dit niet voldoende om het probleem
van de burgers op te lossen. De burger wil graag dat de
functionaris de steenmarter verwijdert, maar het enige dat
hij in veel gevallen kan doen is uiteggen dat hij dit niet doet
en dat het bovendien bij de wet verboden is. In de praktijk
leidt dit tot vaak tot onbegrip.

Aanbeveling uit het onderzoek
1. Proactieve communicatie: het is belangrijk dat autoriteiten
en burgers proactief worden gewaarschuwd voor de steenmarterproblematiek zodat preventieve maatregelen kunnen
worden genomen alvorens er sprake is van overlast.
2. Centraal digitaal faunaloket op het internet: burgers kunnen
hier melding doen van overlast. Naast eerstelijns hulp zou
er direct contact kunnen worden gelegd naar desbetreffende
beheersinstantie, die indien nodig snel effectieve expertise
ter plaatse kan bieden.
3. Onderzoek naar alternatieve dagrustplaatsen: het aanbieden
van alternatieve rustplaatsen zou de overlast in woningen
kunnen verminderen.

Noot van het KAD
Het KAD is natuurlijk erg blij met de uitslag van het onderzoek. Het zal de aanbevelingen ter harte nemen en zal serieus
nagaan of de verbeterpunten en aanbevelingen in de cursus kunnen worden geïmplementeerd. Het KAD juicht de aanbeveling
onder punt 1, namelijk proactieve communicatie toe. Ondanks dat namelijk veel gemeenten door samenwerking met het KAD
al gebruik maken van de mogelijkheid om inwoners gratis advies te laten inwinnen bij het KAD, zijn er helaas ook nog gemeenten die hier nog geen gebruik van maken. Het KAD tracht door publieksvoorlichting kennis en bewustwording bij burgers
te vergroten, waardoor ook meer aandacht ontstaat voor preventie.

Meer weten over de steenmarter?
Het boek ‘De steenmarter’ laat zien dat deze bijzondere roofdieren zeker niet
alleen lastpakken zijn. Het is geschreven door biologen die al tientallen jaren
onderzoek doen aan marters. Zij laten de steenmarter van zijn bekende en
minder bekende kant zien. Hoe leven deze dieren en welke rol spelen ze in
het ecosysteem? Hoe was hun verspreiding vroeger, hoe gaat het nu met ze
en hoe zit dat met die overlast?
Het boek is prachtig geïllustreerd met een combinatie van bijzondere kleurenfoto’s en treffende illustraties, beide van hoge kwaliteit.
Auteurs: Sim Broekhuizen, Dick Klees en Gerard Müskens
(ISBN 978 90 5011 335 9), € 19,95.
Verkrijgbaar in de boekhandel en via www.knnvuitgeverij.nl.
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