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.. Gerommel onder de dakpannen...
..
.

Door: Ton Brink, KAD

In het oosten en midden van het land komen regelmatig nesten van steenmarters
onder de dakpannen van woningen voor. Ook kunnen ze hun nesten in spouwmuren,
op zolders en in dakisolatiepanelen maken. Toen een bewoonster van een bungalow
gestommel op zolder hoorde en zich afvroeg wat er onder haar dakpannen gaande
was, werd de link met de steenmarter al snel gelegd. Maar…

De zoon van de bungalowbewoonster besloot maar eens een
ladder tegen de gevel te zetten en onder de eerste rij dakpannen te kijken of hij iets kon vinden om zijn moeder gerust
te kunnen stellen. Na enige dakpannen te hebben opgelicht
stuitte hij op een nest, dat opgebouwd was van gedroogd gras,
wol en materiaal uit de spouw. Voorzichtig zocht hij naar de
opening van het nest en was stomverbaasd dat hij twee slapende jonge dieren aantrof. Maar wat waren dit nu voor jonge
dieren en van wie waren ze?

tels langs elkaar op en neer bewegen. Zo kunnen zij kabels in
woningen of bedrijfsgebouwen doorknagen, met alle gevolgen
van dien.
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Hij maakte foto’s van de slapende dieren, waarna hij de dakpannen op dezelfde manie teruglegde om de doorgang voor het
moederdier te garanderen. Gelukkig kende hij een paar natuur
liefhebbers, die uit het fotomateriaal de conclusie trokken dat
het hier om jonge eekhoorns ging. Het advies werd gegeven om
goed op te letten of men het moederdier kon waarnemen als
zij naar haar jongen ging. Zo kon inderdaad worden vastgesteld
dat het hier om een eekhoorn ging die langs de hoek van de
woning omhoog klom om zo bij haar jongen te kunnen komen.
Dat was dus oorzaak van het gestommel dat gehoord werd!
Inmiddels zijn de jongen groot geworden en hebben zij het
nest verlaten. De moraal van het verhaal:
Als dierplaagdeskundige moeten we er op bedacht zijn dat niet
alleen steenmarters daken uitkiezen voor hun nest. Nooit te
snel van het voor de hand liggende uitgaan!
Nota bene
In 2010 stond in de Gelderlander dat er duizenden steenmarters voorkomen in Nederland en dat zij veel autokabels
doorknagen. Knagen doen steenmarters echter niet; het zijn
roofdieren met schuurtanden en -kiezen, dus ze bijten kabels
door als deze niet al te dik zijn. Het echte knagen gebeurt door
knaagdieren (ratten en muizen), waarbij de voortanden als bei-
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