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Toenemende overlast
van steenmarters in woningen
4

Zoogdieren worden niet dagelijks tot de plaagdieren gerekend. Toch kunnen ze
voor de nodige overlast in huis zorgen. Steenmarters zijn daar een goed voorbeeld van. Alleen in de regio Hengelo (Overijssel) komen jaarlijks meer dan 125 (!)
meldingen binnen over steenmarters. De afdeling Plaagdierbestrijding van
Twente Milieu heeft, sa1nen met de Dierenbescherming, er de handen vol aan.
IS HET EEN STEEN- OF EEN
BOOMMARTER?
De steenmarter (Martes foina Erxleben, 177_7) hoort
tot de familie Mustelidae, orde Carnivora (roofdieren). In de literatuur wordt de steenmarter qua
grootte vaak vergeleken met een slanke kat, zij het
dat de steenmarter lager op de poten staat . De steenmarter en de boommarter (Martes martes Linnaeus)
vertonen zoveel overeenkomsten, waaronder de vrij
gedrongen kop, dat het veel deskundigheid vereist
om de twee soorten uit elkaar te houden. Toch zijn
er verschillen: de steenmarter is forser gebouwd dan
de boommarter en onderscheidt zich door de (grijs-)
witte kleur van de wolharen die dikwijls door de
grijsbruine haren schemeren. De neusspiegel is
vleeskleurig en de voetzolen van de steenmarter zijn
zwak behaard. Zijn snuitvacht is lichter van kleur
dan de vacht van de voorpoten, terwijl de snuitvacht van de boommarter dezelfde kleur heeft als de
voorpoten. Beide marterachtigen hebben bijnamen.
Zo wordt de boommarter ook wel de boomotter en
(in Friesland) de beamotter genoemd, en de steenmarter komen we in het zuiden van ons land tegen
als de fluwijn.

BEHENDIG EN INTELLIGENT
Houtwallen, hopen takken, boomholtes, dichte
struwelen, ruige weilanden, vervallen schuurtjes en
niet te vergeten moderne gebouwen met centimeters dikke isolatieplaten op het dak zijn geliefde
habitats van de steenmarter. Ook platte daken van
(meestal nood-)gebouwen komen in aanmerking.
Tussen de balklaag is voldoende nestelplek aanwezig. Een gemetselde muur vormt voor de steenmarter geen enkele belemmering. Behendig klimt 'ie
er tegenop, om daarna een weg te zoeken via de
onderkant van het boeiboord of door de onderste
dakpannen op te tillen.
Steenmarters zijn uitmuntende klimmers. Bomen en
steile muren zijn zelden een barrière, openingen
met een doorsnede van slechts 5 cm evenmin. Ook
zwemmen kan de steenmarter zeer goed.
Daarentegen heeft hij een hekel aan graven en zal
hij meestal een oud konijnenhol uitzoeken voor één
van zijn dagrustplaatsen. Van deze dagrustplaatsen
heeft hij er verscheidene binnen zijn leefgebied.
De grootte van het leefgebied is afhankelijk van het
voedselaanbod; hoe beter de kwa liteit van het terrein (lees: hoe hoger het aantal aanwezigen van
prooidieren), hoe kleiner het leefgebied kan zijn.
Gemiddeld is het leefgebied van steenmarters 50 à
400 ha groot; oudere dieren hebben genoeg aan een
kleiner leefgebied tot 10 tot 40 ha omdat ze de betere
terreinen bezetten. Het leefgebied van de stadssteenmarters zal vanwege de gunstige voedselsituatie de 10 ha benaderen. In de buitenwijken van de
stad is immers op korte afstand voldoende voedsel
te vinden, zoals muizen, jonge konijnen, duiven en
eenden. Steenmarters gaan 's nachts op jacht uit. Op
zoek naar voedsel kunnen ze per nacht tussen de 10
en 15 km afleggen. Het vrouwtje heeft een kleiner
territorium dan het mannetje. Daar komt bij dat
meerdere vrouwtjes gebruik kunnen maken van het
territorium van één mannetje.

MANIER EN LENGTE VAN LEVEN
De steenmarter wordt vooral tijdens de schemer,
avond en nacht actief. In de winter slaapt hij veel en
wordt af en toe wakker om voedsel te gaan zoeken.
De ranstijd kan lopen van juni tot augustus; tijdens

deze periode is het vrouwtje ongeveer 10 dagen lang
loops. Zij kan door verschillende mannetjes worden
gedekt. Na een draagtijd van in totaal 9 (!) maanden
zal het vrouwtje 2 tot 4 jongen werpen, dat is vaak
pas in maart of april. Na 4 weken gaan de ogen van
de jongen open en al na 6 weken krijgen de jonge
steenmarters vast voedsel aangeboden. Als ze drie
maanden oud zijn, worden ze langzamerhand zelfstandig en gaan ze op verkenningstocht. Ze zi jn dan
nog kwetsbaar. Dit is de meest risicovolle periode
waarin veel slachtoffers vallen door predatoren
(honden) en het verkeer. Steenmarters kunnen
ongeveer 10 jaar oud worden . Soms kan dat uitlopen tot 15 jaar, maar daarover is de literatuur niet
eenduidig.

WISSELEND MENU VAN DE DAG
Steenmarters hebben een zeer uitgebreid en gevarieerd menu. Hun voorkeuren? Knaagdieren (muizen en ratten), jonge konijnen, vogels, eieren, insecten (kevers en rupsen), kikkers, regenwormen en (in
de winter) spitsmuizen. In de nazomer gaat de
steenmarter voor een groot gedeelte van zijn voedselkeuze over op plantaardige kost, zoals vruchten,
bessen, kersen, pruimen, bramen, frambozen, aardbeien en rozenbottels.
De uitwerpselen van de steenmarter worden vaak in
grote hoeveelheden in latrines gedeponeerd. De uitwerpselen van de steenmarter zijn van een royaal
formaat: 8 tot 10 cm lang, 10 tot 12 mm dik en
worst- of lusvormig (gedraaid) uitlopend in een
punt. Afhankelijk van wat de steenmarter heeft
gegeten, kan de kleur van de uitwerpselen variëren
van zwart, grijs tot wit. Die laatste kleur on tstaat als
er veel botjes zijn verorberd.

BESCHERMD WILD
In Nederland is de steenmarter op basis van de Floraen Faunawet wettelijk als pelswild be~chermd. Er is
vroeger intensief gejaagd op de steenmarter, met
name omdat zijn wintervacht veel geld waard was.
Op grond van de wet mag de steenmarter nu niet
meer gedood worden. Ook in België is hij wettelijk
beschermd. In Duitsland en Denemarken daarentegen mag op de steenmarter nog
steeds gejaagd worden.
► ► ► pag. 6
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Jan Brinks, werkzaam b ij de afdeling Plaagdierbestrijding van Twente Milieu Hengelo, krijgt
jaarlijks talloze meldingen binnen van overlast door
steenmarters. Hij wijt dit aan de toenemende
modernisering van de veeteelt en de uitbreiding van
woonwijken ten koste van wat voorheen agrarisch
landschap was. "De steenmarter verplaatst zijn leefgebied steeds dichter naar de steden. Waar hij vroeger een prima schuilplek vond op hooizolders en
-mijten, graanschuren en stallen (warm, hoog en
droog), moet de steenmarter nu noodgedwongen
uitwijken naar de bebouwde kom. We komen ze
.veel tegen in o.a. zomerhuisjes, woningen en
onlangs zelfs tijdens een verbouwing in een schoolgebouw. Tot voor kort concentreerden de klachten
zich aan de buitenranden van de stad, maar ze dringen nu zelfs al op in de richting van het centrum
van een wijk." Steenmarters verblijven graag binnen. Soms alleen om te slapen, soms ook voor hun
latrine en hun nest met jongen.

OVERLAST: STANK, LAWAAI EN
VERNIELING

6

Steenmarters die op de vliering rondspoken, kunnen
een enorm kabaal maken. De geluiden die ze
maken, concentreren zich in de vroege ochtendureJ:!. 's Nachts gaat de steenmarter op jacht. Tegen
een uur of 4, 5 in de morgen gaan ze spelen.
Tennisballen, lege doppen en kippen- en eendeneieren zijn erg geliefd. De herrie die ze maken in de
paarti jd overtreft die van krolse katers. Erger nog
dan het lawaai, is de stankoverlast van de keutels,
urine en geurvlaggen die ze uitzetten. En wat te denken van de kadavers van hun slachtoffers? Die zorgen niet alleen voor stank, maar trekken ook insecten aan. Steenmarters eten buitenshuis maar een
klein hapje. Hun prooi slepen ze vaak mee naar hun

schuilplaats, zeker a ls er jongen zijn. Ze zijn zeer
vindingrijk: van grotere vogels bijten ze eerst de
vleugels af. Dat maakt het transport een stuk makkelijker!
Op zoek naar beschutting binnenshuis, bijten steenmarters alles kapot wat hen in de weg zit. Ze maken
gaten in rietdaken en isolatiebeplating. Marternagels zijn nog scherper dan die van katten. Als zij
hun klauwen tussen het dakbeschot en het isolatiemateriaal krijgen en er ontstaat speling, dan blijft er
weinig van over. In kruipruimtes kunn en ze de telefoonkabels met gemak doorbijten.

WONING GEKRAAKT
Steenmarters houden van hun rust en hebben een
grondige hekel aan lawaai. Dat de meeste steenmarters aangetroffen worden in woningen van
oudere mensen mag in dat licht dan ook geen wonder heten. Maar dat ze bovendien een voorkeur aan
de dag leggen voor (oudere) koopwoningen, dát
moet om een andere reden te herleiden zijn. De ligging, het tuinoppervlak en de staat van onderhoud
zullen wellicht een rol spelen. Maar zelfs dat is louter speculatief.
Hoe komen steenmarters een gebouw binnen? Dat
hangt altijd samen met bouwkundige gebreken. Via
een schutting, boom of stapel hout komen ze in de
goot terech t. Ze trekken vervolgens een dakpan los
of duwen hem omhoog. Via de spouw komen ze de
zolder op om zich ergens te installeren.

ONVOLDOENDE KENNIS?
BIJZONDERE SAMENWERKING
Een oplossing vinden voor
overlast van steenmarters is
niet eenvoudig. Om te
beginnen is daar de kwestie
van kennis. Bij de meeste
gemeenten (en ongediertebestrijdingsbedrijven)
is
onvoldoende kennis over
het leefgedrag van de steenmarter aanwezig. Jan Brinks
pleit zelfs voor een aparte
SVO-cursus voor de bestrijding van marterachtigen.

Twente Milieu
bedrijven

clli

dierenbescherming

Foto: D. Klees

Hoewel de gemeentelijke en commerciële dierplaagbestrijder vaak botsen met de dierenbescherming,
wordt in Hengelo bewezen dat een intensieve
samenwerking juist voordelen oplevert. Han
Brinkcate, werkzaam bij de Dierenbescherming
afdeling Hengelo e.o. registreert alle meldingen van
marters (125 in 1997!) en houdt nauwkeurig bij
welke aanpak tot welk resultaat heeft geleid. Als
Brinks het sterke vermoeden heeft dat de overlast
door een steenmarter veroorzaakt wordt, dan speelt
hi j dat door aan de Dierenbescherming.

CREATIEVE OPLOSSINGEN
Han Brinkcate heeft in de loop der jaren enkele creatieve oplossingen gevonden om de steenmarter te
verjagen. "Als we zeker weten waar de steenmarter
zich ophoudt, dan adviseren we om dicht daarbij,
vijf dagen lang, de radio elke nacht knoerthard aan
te zetten. Liefst afgestemd op een praatprogramma.
Dat jaagt de steenmarter zo'n schrik aan, dat 'ie op
zoek zal gaan naar een nieuwe schuilplek. Als de
bewoners daarna gedurende drie dagen geen lawaai
meer vernemen, dan dienen ze de gaten waardoor
de steenmarter zich toegang verschafte dicht te
maken. Een alternatief is het hele terrein 's nachts te
verlichten, alleen moet dat gepaard gaan met goede
voorzorgsmaatregelen in verband met eventuele
brandgevaarlijkheid. Soms wordt de steenmarter
met succes verdreven door hondenhaar dat op hun
vaste route gestrooid is. Hondentrimsalons komen
zo mooi van hun afval af en steenmarters blijken
een hekel te hebben aan de geur van hondenhaar.
Dat is een oplossing die overigens alleen goed werkt
bij droog en stabiel weer."

WERING ? MAAK DE WON I NG
MARTER-DICHT
In Duitsland is het bij wet verplicht om bij de verkoop van een bestaande woning een officieel bewijs
te overleggen dat de woning marterdicht is. Zóver is
het in Nederland nog niet. De afwerking van het
dakbeschot en de pannen, met name de eerste twee
rijen pannen, vraagt om extra aandacht. De pannen
moeten door middel van roestvrijstalen schroeven
worden vastgezet, zodat de steenmarter zijn schouders er niet onder kan krijgen om ze op te lichten en
langs die weg de spouw in kan.
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De soort bij wet beschermen is één, maar wie
beschermt de bevolking tegen de overlast ervan?

TOT SLOT: VANG METHODEN

8

De afwerking van het dakbeschot moet bovendien strak tegen de muur zitten, bij voorkeur
afgezet met een metalen hoeklijst. Zelfs het
kleinste gaatje in een rieten dak kan fataal zijn
en moet worden gedicht. Dubbeltjesgaas vervolgens óver het riet spannen, geeft het beste
weringsresultaat. Daarbij moet vooral op de
bochten worden gelet; dal zijn vaak de zwakste
plekken. Schrikdraden spannen over het rieten
dak, kan ook heel effectief zijn.

Het is mogelijk, maar moeilijk om steenmarters
levend te vangen. Dat gebeurt met behulp van
metalen gazenkooien . Meestal zijn deze kooien
te verkrijgen of te huren bij de plaatseli jke dierenbescherming die er ook verwilderde katten
mee vangt. Men kan de vang~ooien binnen of
buiten plaatsen. Dit hangt af van de situatie ter
plaatse. De vangkooien kunnen worden beaasd
met ingevroren eendagskuikens, te verkrijgen bij
dierenspeciaalzaken . Steenmarters zijn superslim
en soms lijkt het alsof ze apart zintuig hebben
dat hen ti jdig waarschuwt voor gevaar. Ze
besnuffelen de kooi dan wel, m aar betreden 'm
niet.
Omdat steenmarters pèr nacht wel zo'n 10 tot 15
km kunnen. afleggen, moet een levend gevangen
steenmarter zeker op een afstand van 50 km buiten de vangplaats worden uitgezet. Het spreekt
voor zich dat er, na het wegvangen van de steenmart~r, aan het gebouw waar de marter gevangen is, de nodige weringsmaatregelen moeten
worden getroffen. ■

In het vakblad dat aan DIERPLAGEN Informatie vooraf is
gegaan ('Dierplagen en Milieu', jaargang 44 juni 1996) is
biotechnicus A.E. Brink van KAD Wageningen uitgebreider
ingegaan op weringsmaatrege/en voor woningen.

Doordat steenmarters zich steeds dichter in de
buurt van bebouwing ophouden, is het zaak om
ook hokken van duiven en krielkippen goed
afgesloten te houden en fijnmazig gaas te gebruiken. De inhoud van die hokken is uiterst aantrekkeli jk voor de steenmarter.

WIE IS VERANTWOORDELIJK EN
DUS AANSPRAKELIJK?
Doordat steenmarters bij wet beschermde dieren
zijn, is de bestrijder aan handen en voeten
gebonden. Het herstel vao de schade die
woningeigenaren naar aanleiding van een
bezoek van de steenmarter, kan oplopen tot wel
f 5.000,-. Die kosten zijn nergens te verhalen. Er
zijn weliswaar creatieve oplossingen om de
steenmarter te verdrijven, maar wat te doen als
de buurman daar de dupe van is? Wie kan men
dan aanspreken? Het zijn vragen die herhaaldelijk gesteld worden, maar waarop het antwoord
van hogerhand niet bevredigend is. Als geen
enkele instantie 'thuisgeeft' dreigt het gevaar dan
men zelf 'oplossingen' gaat zoeken.

Foto: H . Brinkcate, Stad-Delden

Oproep
Zowel aan de zijde van Kenn is- & Adviescentruin Dierplagen (KA D) Wageningen als
aan de z ijde van de Dierenbescherming wordt
informatie verzameld over (de vindplaats
van) de steenmarter. Kom t u ze tegen of
mocht II dode steenmarters langs de weg vinden, neem dan contact op m et de afdeling
van de gemeente die zich bezighoudt met
plaagdierbestrijding of met de Dierenbescherming.

