Terug van weggeweest:

de steenmarter
De steenmarter is in opmars. In de jaren zeventig was het dier praktisch verdwenen uit
Noord-Nederland, maar de laatste jaren neemt het aantal weer toe. De steenmarter is
vooral actief in de oostelijke helft van het land en zorgt soms voor overlast in huizen en
schade aan auto's.
Onze auto's en huizen voldoen steeds
beter aan de wensen van de steenmarter.
Want die houdt van warme, droge en liefst
kleine, rustige hoekjes: bijvoorbeeld de
motorruimte van een moderne auto met
een goed ingesloten motor, goede geluidsisolatie en veel kleine ruimtes. Ook voelt
het dier zich prettig in goed geïsoleerde
huizen met droge zolders en loze ruimten
onder het dak. De aanwezigheid van het
dier leidt wel eens tot problemen , denk
aan: doorgebeten kabels en slangen in
auto 's, krabben aan isolatiemateriaal in auto's en huizen, geluidsoverlast door lopen
op zolders en daken, en -met name in de
zomer- ook wel door stankoverlast vanwege
de latrines die het dier in huis maakt.

Prima buren

auto niet in kan maar dat kan soms lastig

Steenmarters zorgen lang niet altijd voor

zijn. Een aantal autofabrikanten heeft

overlast. In tegendeel: meestal blijft hun

inmiddels kant-en-klare weringsystemen

aanwezigheid onopgemerkt. Zij komen

ontwikkeld om in de auto te plaatsen. Om

in de ochtenduren thuis om overdag te

deze handelingen te mogen uitvoeren is

slapen . Pas 's avonds verlaten ze het huis

een ontheffing nodig die door de provincie

weer. Een steenmarter in huis mag dan

wordt verleend.

niet zo prettig zijn, als buur is hij prima.
Hij helpt u van uw muizen, ratten en ander

Cursus Steenmarter

ongedierte af want die staan bij hem op

Dit najaar start het KAD met een cursus

het menu, evenals vruchten en eieren.

Steenmarter. De cursus is vooral bedoeld

Overigens leven de meeste steenmarters

voor beleidsmedewerkers die belast zijn

zomers buitenshuis.

met het bestrijden van overlast door het
dier. In de cursus zal veel aandacht uit-

Beschermde diersoort

gaan naar de biologie van de steenmarter:

De steenmarter is een beschermde dier-

het dier en zijn leefgewoontes. Want ken -

soort en valt onder de Flora - en faunawet.

nis van de biologie biedt de beste garantie

1n deze wet staat dat u steenmarters niet

voor een effectieve wering en overlastbe-

mag doden, vangen of verjagen. Dat heeft

strijding.

trouwens ook geen zin want bij verjaging

Een aantal provincies verleent alleen

neemt binnen enkele dagen een soortge-

ontheffingen aan mensen die deze cursus

noot zijn plaats weer in. Het enige dat echt

hebben gevolgd .#

helpt is zorgen dat het dier het huis of de
p12 DIERPLAGEN 3-2007

