Steenmarter dringt
school binnen
Begin juni bezocht Han Karsenberg, senior advisor van
het KAD een school in het oosten van het land. In de kelder en verwarmingsruimte lagen uitwerpselen van de
steenmarter, sommige nog zeer vers. Hoe kwam het dier
binnen? En belangrijker: hoe was hij te weren?

•
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•

te /Jerstellm, omdat i111111ers de kans bestond
dat de marter zich 111et jongen i11 het pmul
bevond. Herstel kon enige tijd later gebeuren,
waarmee de overlast van de stee111narter tot
het verleden behoorde.'
LAST VAN EEN BESCHERMDE
DIERSOORT?

diverse ope11i11gen ro11do111 het
pand zaten, sommige groot genoeg
0111 een middelgrote llo11d door te
laten. Maar op deze plaatsen vond
ik geen sporen van de marter. /11
de verwar111i11gs111i111te geko1ne11,
viel 111ij11 oog op diverse veertjes
die bij de ventilatieroosters lagen.
Normaal gesproken zijn deze roosters voorzien van gaas waar een
vogel of marter echt niet doorheen
komt.
/11 de Joop der jaren was dit gaas
echter gaa11 roesten c11 brak bij het
minste of geringste af / 11 /Jet gaas
zaten dan ook grote gaten, waar een steenmarter
met gemak door kou. Dat dit ook daadwerkelijk
het geval was, bewezen de /Jaren aan de uiteinden
van het kapotte gaas en het buiksmeer dat ik zag
op de schuine ijzeren platen die daar tegen het
inrege11e11 waren am1gebmcht. Gezien de tijd van
het jaar was het niet raadzaam om het gaas direct

Het gaat goed met de steenmarter in
Nederland. Hun aantal wordt reeds op
enkele duizenden geschat. Ze wonen
graag in grote, gecompliceerd e objecten.
In het gunstigste geval zijn dat bomen of
dichte takkenhopen, maar ze kruipen liever in huizen, onder vloeren, in schuurtjes of zelfs in auto's. De stank, afkomstig
van de uitwerpselen en rottende prooidieren, de herrie en de ravage die ze achterlaten, dat alles zorgt voor een toenemende overlast door deze lange, slanke
kat d ie inclusief staart zo'n 70 cm lang is
en 2 kilo zwaar is. Het is verboden steenmarters te vangen, te doden of hun verblijfplaatsen te verstoren. Voor wat u wèl
kunt doen, heeft de SVO een speciale cursus ontwikkeld .

In de volgende editie van DIERPLAGEN Informat ie een bijdrage
van Hans Hoekstra, On gediertebestri jder bij de Gemeente Aa en
Hu nze. Op de dag dat hij de nieuwe SVO-cursus Steenmarters
volgde, kwam bi j de gemeente een klacht binnen over steenmarters. De zojuist opn ieuw gerietdekte sch uur vertoonde alweer
diverse gaten ...

