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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding, kader en vraagstelling 
 
De Steenmarter is een middelgroot roofdier dat in Nederland is beschermd. De 
marter is de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws geweest vanwege zijn opmars 
in de steden en dorpen van Oost- en Zuid-Nederland, waar hij overlast en 
materiële schade aan gebouwen en auto’s kan veroorzaken. Ook in de stad 
Deventer en de omliggende dorpen heeft de marter zich sinds een tiental jaren 
gevestigd en zorgt er tegenwoordig voor problemen. De waardering voor de 
Steenmarter kan inmiddels variëren van welwillendheid, tolerantie tot 
vijandigheid. Mensen spreken zelfs van een ‘marterplaag’. Hoe het beste met het 
dier kan worden omgegaan in de stedelijke omgeving is de hamvraag die door 
zowel burgers als overheden wordt gesteld. Dit is de kern van het vraagstuk die 
door de Provincie Overijssel en Gemeente Deventer via Landschap Overijssel aan 
Ecogroen Advies is voorgelegd. Ter beantwoording worden de volgende zaken 
belicht: 
 
Inzicht in de steenmarterproblematiek van Deventer 
Tot op heden ontbreekt een actueel beeld van de overlast en materiële schade die 
door steenmarters in Deventer wordt veroorzaakt.  De klachten zijn bij de 
Gemeente Deventer tot dusver niet systematisch geregistreerd en een adviesloket 
voor het omgaan met beschermde fauna in de stad bij overlast of andere zaken 
ontbreekt.  De Wever (2001) gaf met zijn adviesrapport “Wat te doen bij 
steenmarterklachten” voor Deventer alvast wel een belangrijke aanzet, waarop de 
onderhavige studie verder bouwt.  
 
Om een objectief licht te schijnen op actuele steenmarterproblemen in Deventer is 
beantwoording van de volgende vragen aan de orde:  

 
1. Wat is de werkelijke overlast en materiële schade die door Steenmarters 

wordt veroorzaakt, mogelijk in kosten uit te drukken?  
 

2. Hoe ervaren burgers de aanwezigheid van de Steenmarter in hun 
omgeving? 

 
Zorgvuldige opname, behandeling en beheer van steenmarterproblematiek 
Door de toename van het aantal steenmarterklachten over de afgelopen jaren en 
het gebrek aan een duidelijke remedie zit de Gemeente Deventer met een 
probleem in zijn maag. De Steenmarter is immers conform de Flora- en faunawet 
beschermd. Het wegvangen en op afstand verplaatsen van dieren blijkt volgens 
deskundigen in ecologische en ook in ethische zin geen goede oplossing te zijn. 
Het doden van dieren is absoluut onwenselijk, strijdig met de 
natuurbeschermingswetgeving en biedt bovendien geen duurzame oplossing. 
Zover hoeft het echter niet te komen omdat er meestal wel een ‘bevredigende 
oplossing’ voorhanden is, en niet alle marters veroorzaken onacceptabele 
problemen. De Provincie Overijssel en Gemeente Deventer zijn daarom 
voornemens om de aanpak van steenmarterproblematiek en het beheer van de 
dieren eens goed op een rij te zetten, met welzijn van zowel mens als dier voor 
ogen. Tevens heeft de Gemeente Deventer geuit de problematiek beter te gaan 
behandelen met het operationeel maken van een adviesloket voor het beheer van 
beschermde soorten en andere ecologische zaken, mogelijk onder toezicht van 
een stadsecoloog. Het instrument hiervoor is een beheerplan met een protocol 
voor het zorgvuldig behandelen van steenmarterklachten conform de vigerende 
natuurwet en -regelgeving. Beantwoording van de volgende vragen staat hierbij 
centraal: 
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1. Welke aspecten van de biologie en ecologie van de Steenmarter in het 
stedelijke milieu bieden een aanknopingspunt voor duurzame 
oplossingen voor het verlagen van de overlast en materiële schade? 
Hierbij worden aspecten als leefwijze, gedrag en ruimtelijke bewegingen 
van het dier belicht. 

 
2. Welke state-of-the-art technieken en middelen kunnen effectief worden 

ingezet om overlast en materiële schade te voorkomen en verhelpen? 
Welke middelen werken niet, en moeten daarom niet worden geadviseerd? 

 
3. Zijn er mogelijkheden voor het treffen van alternatieve voorzieningen 

voor steenmarters, waardoor het bewonen van huizen en andere 
menselijke objecten als onderdeel van hun territorium daalt en meer 
gebruik wordt gemaakt van ‘natuurlijke’ onderdelen in de ecologische 
infrastructuur van de stad?  

 
Gemeentelijk faunaloket 
In 2002 is door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Min. van 
LNV) een oproep gedaan aan gemeenten om een meldpunt in te richten voor 
klachten van particulieren of bedrijven betreffende hinder door beschermde 
diersoorten. Tot dusver is zo’n meldpunt bij de Gemeente Deventer niet van de 
grond gekomen en werd bij klachten doorverwezen naar externe deskundigen. 
Inmiddels zijn er veel klachten binnengekomen over de Steenmarter, zo blijkt uit 
berichten in de media en op Internet. Mensen voelen zich bij het zoeken naar een 
oplossing van het ‘kastje naar de muur’ gestuurd en er wordt gegrepen naar 
ongewenste maatregelen. Tevens worden steenmarterproblemen behandeld door 
bedrijven, die een tot dusver ‘gedoogde’ werkwijze hanteren waarbij vraagtekens 
kunnen worden gezet vanuit de natuurbeschermingswetgeving, 
(kosten)effectiviteit en het welzijn van de marters. Het is daarom gewenst dat de 
gemeente een faunaloket opzet waar mensen direct met hun klachten terecht 
kunnen en vervolgens adequaat worden geholpen onder deskundige begeleiding, 
die werkt binnen de mogelijkheden en beperkingen van de Flora- en faunawet en 
voor het welzijn van de steenmarter. Idealiter gaat de gemeente verder dan alleen 
een meldpunt te zijn met registratie van klachten door beschermde diersoorten, 
waaronder vooral de Steenmarter en vleermuizen.  In belangrijke gevallen zou de 
gemeente hulp moeten bieden met goede voorlichting en toezicht op een 
effectieve behandeling. Dit document geeft daarom een handreiking voor het 
beheren en behandelen van steenmarterproblemen door een ‘Gemeentelijk meld- 
en behandelpunt klachten beschermde dieren, verkort ‘faunaloket’. 
 
Beheerplan en protocol voor structurele ontheffing aanpak steenmarterproblemen 
De verschillende onderdelen van deze studie smelten samen tot een beheerplan 
of protocol voor de behandeling van steenmarterperikelen in Deventer. Dit 
protocol wordt ter goedkeuring aan de Provincie Overijssel voorgelegd voor een 
structurele ontheffing van de Flora- en faunawet, specifiek artikel 68 van deze 
wet, voor het behandelen van steenmarterproblemen waar deze zich in 
belangrijke mate voordoen en bevredigende oplossingen niet voorhanden zijn. 
Het beheerplan richt zich op de meest effectieve en diervriendelijke technieken en 
middelen voor het voorkomen en verhelpen van structurele overlast en schade 
door steenmarters. Het beheerplan met behandelprotocol is na goedkeuring door 
Gedeputeerde Staten geldig voor vijf jaar, waarna het wordt herzien op basis van 
nieuwe feiten en inzichten. De Provincie Overijssel wenst tevens dat het 
beheerplan ook andere gemeenten kan dienen als blauwdruk bij het opstellen van 
de ontheffingsaanvraag. 

 
Oppoetsen van het imago van de Steenmarter 
Door al het nieuws over problemen veroorzaakt door steenmarters, variërend van 
een ‘eng dier’, ‘plaag’, ‘(auto)vandaal’, ‘vies beest’, ‘knaagdier’ tot ‘geduchte 
rover’ van pluimvee en weidevogels, ontstaat een eenzijdig en mogelijk 
overdreven negatief beeld van het dier onder de mensen. Maar is het dier 
werkelijk zo duister en schadelijk als wordt gespuid? De Steenmarter is immers 
een roofdier dat aan ecologische regels is gebonden en voor de mens ook 
‘nuttige’ eigenschappen heeft.  Relativeren ten aanzien van het imago van de 
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Steenmarter is daarom op zijn plaats op basis van een objectief overzicht van het 
gedrag en leefwijze van de steenmarter en een analyse van de ernst van de 
problemen. Een positieve insteek voor het behandelen van steenmarterklachten is 
in eerste instantie van belang. Een beter begrip van het dier zorgt wellicht ook 
voor meer acceptatie en idealiter voor een participatieve inzet voor bescherming.  
Dit vergt in eerste instantie een betere respons van de overheid naar de burgers, 
die zich graag goed en zeker laten informeren over de Steenmarter en effectieve 
remedies voor het voorkomen en verhelpen van overlast en schade. Het 
faunaloket kan hierin gaan voorzien. Als instrument voor goede voorlichting 
wordt aansluitend op het voorliggende beheerplan een voorlichtingsbrochure 
opgesteld. Deze dient om op voorhand veel onbegrip over steenmarters bij de 
burgers weg te halen en een objectief licht op de steenmarterproblematiek te 
schijnen. 

1.2 Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is op basis van de bovenstaande vraagstellingen en 
constateringen als volgt te stellen: 
 

Het in kaart brengen van steenmarterproblemen in de Gemeente Deventer. Op 
basis daarvan wordt een beheerplan met behandelingsprotocol vervaardigd 
voor het klantvriendelijk behandelen van steenmarterproblemen door de 
Gemeente Deventer. Op basis van het steenmarterbeheerplan kan voor vijf jaar 
een algemene ontheffing voor behandeling van belangrijke gevallen van 
overlast en schade bij de Provincie Overijssel worden aangevraagd. Het 
steenmarterbeheerplan kan als blauwdruk ook andere gemeenten bedienen.  
 
Aansluitend wordt een voorlichtingsbrochure over de Steenmarter voor 
Deventernaren geproduceerd voor meer kennis en acceptatie van het dier 
onder de bevolking 

1.3 Opdrachtgever en financiering 
Opdrachtgever is Landschap Overijssel. Het project wordt gefinancierd door de 
Provincie Overijssel met een bijdrage op onderdelen van de Gemeente Deventer. 
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2 WERKWIJZE 

2.1 Algemeen 
Om het steenmarterbeheerplan voor Deventer goed te onderbouwen is de 
volgende werkwijze gehanteerd. 
 

- Een enquête onder inwonenden van de gemeente Deventer om goed 
inzicht te krijgen in het actueel voorkomen, verspreiding, leefwijze en 
gedrag van steenmarters binnen de gemeente, en hoe burgers het dier 
ervaren en er overlast of schade van ondervinden; 

 
- Het maken van een overzicht van de Nederlandse 

natuurbeschermingswet- en regelgeving van toepassing op de 
Steenmarter en ter onderbouwing van het steenmarterbeheerplan voor 
algemene ontheffing van de Flora- en faunawet ex art. 68 door de 
Gedeputeerde Staten; 

 
- Raadpleging van deskundigen en wetenschappelijke artikelen 

internationaal over de biologie en ecologie van de Steenmarter en over 
preventieve maatregelen die met een hoge mate van succes werken. 

 
- Het maken van een overzicht van belangrijke feiten over de herkenning, 

leefwijze, gedrag en habitatgebruik van de Steenmarter, ter 
onderbouwing van het steenmarterbeheerplan. 

2.2 Enquête  
Al vanaf het jaar 2000 bleek uit waarnemingen en verschillende berichten dat 
steenmarters op in en rond Deventer steeds meer werden waargenomen en dat er 
regelmatig overlast en schade door het dier werd ondervonden.  Daarom werd het 
nuttig geacht om de verspreiding van het dier en de overlast en schade eens goed 
in kaart te brengen met waarnemingen van de afgelopen twee jaar, die nog vers 
in het geheugen liggen. Om burgers te betrekken bij het onderzoek en van hun 
ervaringen te leren zijn deze geraadpleegd met de poster ‘Vreemde snuiter in 
Deventer. Opsporing verzocht!’ De poster is opgehangen in supermarkten, 
buurtcentra, bibliotheken, huisartspraktijken, sportcentra, natuur- en 
milieucentrum en andere openbare gelegenheden Deventer en omstreken. Apart 
zijn instanties geraadpleegd die mogelijk of zeker te maken krijgen met 
steenmarters in hun werk, waaronder de politie, garagehouders, 
woningbouwvereniging Rentré, de dierenambulance en het Natuur- en 
Milieucentrum. Diverse malen is per telefoon en email getracht om de heer A. 
Büscher van de ‘Marter Control Unit’ uit Lochem bij het onderzoek te betrekken. 
Uiteindelijk reageerde deze met de boodschap niet mee te willen werken aan het 
onderzoek. 
 
Daarnaast zijn persberichten met de oproep verschenen in de krant (Deventer Nu 
van 20 juni 2007) en op de website van de Gemeente Deventer. Tevens verscheen 
de oproep op de website ijsselstad.web-log.nl, in aansluiting op een vanaf 2005 
lopende rubriek en forum door burgers over de steenmarters van Deventer.  
 
In de oproep aan burgers (poster, berichten) is het volgende gevraagd: 
 

- Heeft u de afgelopen twee jaar een Steenmarter gezien of anders 
waargenomen (b.v. autoschade of andere overlast ondervonden)? 

- Waar, wanneer en hoe is de Steenmarter waargenomen (korte 
beschrijving)? 
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- Soort schade of overlast en eventuele kosten? 
- Wat is uw mening over dit dier als ecologisch onderdeel van de stad? 

 
Ook de regionale krant Stentor berichtte over het onderzoek, echter met de 
verkeerde titel ‘Actie tegen de steenmarter’, waardoor veel mensen dachten dat er 
een marterbestrijding op handen was. Ook dit bracht een golf van waarnemingen 
en klachten binnen. De eerste auteur werd naar aanleiding van het Stentor-artikel 
door Radio Oost ook nog geïnterviewd over de stelling ‘de steenmarter moet 
bestrijdbaar zijn’.  
 
Bij sluiting van de enquête in november 2007 zijn in totaal 308 meldingen geteld. 
De meeste meldingen kwamen binnen kort na het publiceren van de enquête en 
de krantenartikelen. Deze kwamen telefonisch en per email terecht bij EcoGroen 
(gecompileerd door E. van Maanen) en bij het Meldpunt Openbare Ruimte van 
Gemeente Deventer (gecompileerd door M. Hoksberg). Ook tijdens dit schrijven 
druppelen er nog steeds waarnemingen binnen bij EcoGroen.  
 
Achteraf bleken de antwoorden op de globale vragen in de enquête meer vragen 
op te roepen. Daarom is bij bijzondere of onduidelijke antwoorden nader 
doorgevraagd. Min of meer ontstond de verwachting bij respondenten dat we 
zouden ingaan op hun klachten en oplossingen zouden aandragen. Helaas was 
dat niet de bedoeling van de enquête. Om toch van dienst te kunnen zijn aan alle 
melders en respondenten stellen we dit beheerplan digitaal aan hun beschikbaar, 
ook als dank voor hun deelname. 
 
Alle meldingen zijn gescreend op geldigheid. Vrijwel alle waarnemingen en 
anekdotes bleken aan de hand van duidelijke beschrijvingen in hoge mate 
betrouwbaar te zijn. Veel Deventernaren zijn goed op de hoogte van wat een 
Steenmarter is en doet.  Slechts een paar meldingen vroegen om bevestiging. Dit 
betrof dan bijzondere verhalen (b.v. een marter die bij iemand in bed zou zijn 
gekropen?) of het vermoeden dat andere dieren in het spel waren, vooral Bruine 
ratten die momenteel plaatselijk in Deventer voor overlast zorgen. Ook is een 
enkele waarneming van een Bunzing doorgegeven. 

 
Naast de schriftelijke enquête is een telefonische enquête gehouden onder diverse 
autogarages en -dealers in de Gemeente Deventer. Dit leverde aanvullende 
gegevens op omtrent jaarlijkse autoschadegevallen en kosten. 

2.3 Steenmarter en de Flora- en faunawet 
De Steenmarter geniet bescherming onder de Flora- en faunawet (FFW). Er is een 
overzicht gemaakt van de relevante bepalingen van de FFW die voor de 
Steenmarter van toepassing zijn. Naast de bepalingen voor beschermde dieren 
staat FFW artikel 68 centraal. Dit artikel regelt de ontheffing voor bestrijding van 
overlast veroorzaakt door beschermde dieren, in dit geval de behandeling van 
belangrijke steenmarterproblemen door of onder toezicht van de Gemeente 
Deventer. Het overzicht is door Roel Hoeve van de Provincie Overijssel op 
correctheid van juridisch-inhoudelijke aspecten en provinciaal beleid gecheckt. 

2.4 Raadpleging van deskundigen 
Als externe deskundige voor het project is Gerard Müskens van 
onderzoeksinstituut Alterra uit Wageningen geconsulteerd. Gerard onderzoekt 
samen met collega Sim Broekhuizen al sinds de jaren zeventig de biologie en 
ecologie van de Steenmarter in Nederland, waarover diverse publicaties zijn 
verschenen. Daarnaast zijn ook Duitse en Luxemburgse onderzoekers 
geraadpleegd. 
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2.5 Overzicht steenmarter ecologie 
Voor een overzicht van relevante wetenswaardigheden over de Steenmarter ter 
onderbouwing van het beheerplan, zijn diverse beschikbare artikelen, boeken en 
brochures geraadpleegd. Zie literatuurlijst aan het einde van dit document. 
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3 BESCHERMING EN NATUURBELEID 
STEENMARTER 

3.1 Beschermingsstatus algemeen 
In Nederland en België is de Steenmarter wettelijk volledig beschermd. In 
Duitsland en Denemarken mag hij op humane wijze gedurende gezette perioden 
worden gedood volgens de daar heersende jachtwetten. De beschermingsstatus in 
de overige Europese landen is niet in kaart gebracht.  
 
Overigens is het interessant om te vermelden dat de Steenmarter op de IUCN Red 
List of Threathened Species in de categorie ‘Lower Risk Least Concern’ staat. 
Bescherming van de  Steenmarter in Nederland onder de Flora- en faunawet wordt 
hieronder verder beschreven. 

3.2 Steenmarter en de Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet (FFW) is op 1 april 2002 van kracht geworden. De wet heeft 
tot doel de ‘gunstige staat van instandhouding’ van een select groep planten en 
dieren in Nederland te waarborgen. Beschermde soorten zijn volgens de AMvB 
annex artikel 75 van de FFW ingedeeld in drie oplopende 
beschermingscategorieën, namelijk als volgt:  
 

• Tabel 1 - algemeen voorkomende soorten (licht beschermd);  
• Tabel 2 - minder algemene tot bedreigde soorten’ (middelhoog 

beschermd) en; 
• Tabel 3 - zeldzame soorten of soorten van communautair belang 

(Habitatrichtlijn lijst IV) belang en/of (zeer) bedreigde soorten (strikt 
beschermde soorten).  

 
Daarnaast geldt dat alle broedvogels strikt zijn beschermd. 
 
De Steenmarter staat als inheemse en wilde diersoort in Tabel 2 van de AMvB 
artikel 75 van de FFW. In deze positie geniet hij een middelhoge bescherming. Dit 
betekent dat in geval van bepaalde ontwikkelingen, bijvoorbeeld de afbraak van 
een gebouw om plaats te maken voor nieuwbouw, ontheffing van de FFW kan 
worden verleend indien er ‘geen afbreuk aan de gunstige staat van 
instandhouding wordt gedaan’. In andere gevallen wordt men gehouden aan de 
volgende verbodsbepalingen die specifiek van toepassing zijn op de Steenmarter. 

 
Artikel 9 - Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse 
diersoort, opzettelijk te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met 
oog daarop op te sporen. 
 
Artikel 10 – Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse 
diersoort, opzettelijk te verontrusten. 
 
Artikel 11 – Het is verboden nesten, holen en andere voortplanting- of vaste rust- 
en verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, 
te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 
 
Samengevat houden de bepalingen in dat de Steenmarter niet mag worden 
verstoord, verjaagd, bejaagd, levend in bezit mag worden genomen en levend 
vervoerd mag worden. Voor het vervoeren van dode dieren naar bijvoorbeeld een 
dierenpreparateur of voor onderzoek geldt een aparte regeling.  
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De bepalingen zijn echter wel gebaseerd op het ‘nee, tenzij’ principe. Dit betekent 
dat alle schadelijke handelingen ten aanzien van beschermde plant- en 
diersoorten verboden zijn, maar dat hiervoor onder bepaalde voorwaarden 
vrijstelling of ontheffing door het bevoegd gezag kan worden verleend (zie verder 
over Besluit Beheer en schadebestrijding, specifiek artikel 68).  

 
Zorgplicht 
Verder gebiedt de Flora- en faunawet volgens de algemene bepalingen van artikel 
2 van de wet, dat een ieder voldoende zorg in acht neemt voor de in het wild 
levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving, zo ook voor 
de Steenmarter.  

 
Voor de letter van de Flora- en faunawet wordt verwezen naar:  
http://www.st-ab.nl/wetten/0087_Flora-_en_faunawet.htm. 

3.3 Besluit beheer en schadebestrijding dieren 
Alleen in geval van aantoonbare belangrijke overlast en schade en zonder 
bevredigende oplossing mag ontheffing worden verleend voor het verjagen van 
een Steenmarter en/of verstoren van zijn slaap- of verblijfplaats, alsmede de 
wegen er naar toe. Ontheffing van artikelen 10 en 11 kan dan worden verleend 
volgens Paragraaf 3 en artikel 68 van de Flora- en faunawet, onder het ‘Besluit 
beheer en schadebestrijding dieren’ en onder toezicht van de Provincie. Het 
besluit regelt het beheer en de bestrijding van soorten die belangrijke 
economische schade berokkenen of wanneer de volksgezondheid, openbare 
veiligheid of veiligheid van het vliegverkeer in het geding zijn. In de navolgende 
tekstbox is de wetstekst van FFW artikel 68 uitgelicht. Er is een lijst met soorten 
opgesteld waarbij ingrijpen in de populatie door de Provincie kan worden 
goedgekeurd op basis van het Faunabeleidsplan en een nader toegesneden 
Faunabeheerplan. Artikel 68 wordt veel toegepast voor de economische sectoren, 
maar de toepassing voor de Steenmarter is geenszins uitgekristalliseerd en wacht 
op jurisprudentie. Zo blijkt het moeilijk of niet mogelijk te zijn om ‘belangrijke 
schade’ of inbreuk op de ‘volksgezondheid’ in geval van de Steenmarter te 
normeren. Tevens is het niet mogelijk om ‘belangrijke schade’ door steenmarters 
te verhalen op het Faunafonds, behalve waar het economische schade in de 
landbouw, bosbouw, visserij of waterhuishouding betreft. Een bijvoorbeeld van 
mogelijke compensatie is predatie van een Steenmarter in een pluimveehouderij 
waarbij onomstotelijk bewezen is dat de soort de daadwerkelijke dader is.  
 
Volgens de Beleidsregels faunabeheer van de Provincie Overijssel (2005) kan 
ontheffing voor het bestrijden van overlast door beschermde dieren in het 
buitengebied conform artikel 68 alleen door GS worden verleend aan een 
zogenaamde faunabeheereenheid, FBE (Borst & Lubbers 2004). Een 
faunabeheereenheid is een samenwerkingsverband van grondgebruikers en 
grondeigenaren.  Er bestaat één FBE voor de Provincie Overijssel. Deze regelt het 
beheer van dierpopulaties waarin mag worden ingrepen in het buitengebied. 
Binnen de bebouwde kan deze ontheffing aan een gemeente worden verleend. De 
Steenmarter staat echter niet in de lijst met dieren voor populatiebeheer. De 
Steenmarter is in het Provinciale Faunabeleidsplan een buitenbeentje en wordt als 
apart belang genoemd. In de Nota Beleidsregels faunabeheer Provincie Overijssel 
(31 maart 2005) wordt het ingrijpen in een populatie steenmarters onnodig 
geacht. Het doden van steenmarters is dus verboden ongeacht de situatie. Ter 
voorkoming en bestrijding van overlast in gebouwen beperkt de provincie zich tot 
alleen het verlenen van een ontheffing voor het wegvangen van dieren, in 
combinatie met preventieve maatregelen door de eigenaar of gebruiker van de 
gebouwen. Eigenaren/gebruikers dienen schade/overlast zelf te voorkomen, 
indien deze voor hen niet aanvaardbaar is. De Provincie gaat er vanuit dat bij het 
eventueel wegvangen van steenmarters sprake zal zijn van een planmatige 
aanpak, waarbij binnen het leefgebied van de betreffende marters vervangende 
nestgelegenheden worden gecreëerd. Deze planmatige aanpak moet in 
samenspraak met of door de FBE (in het buitengebied) of de gemeente (binnen 
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bebouwde kom) worden vormgegeven. De beleidsregels gaan niet in op het 
verjagen en verstoren van steenmarters, maar er wordt aangenomen dat dit ook 
onder de planmatige aanpak valt. We stellen dus vanuit het Provinciale 
faunabeleid vast dat algemene ontheffing voor het verjagen, verstoren en 
eventueel wegvangen en in de omgeving terugzetten van steenmarters ter 
voorkoming en bestrijding van belangrijke overlast en schade mogelijk is. Dit 
dient dan wel op basis van een planmatige aanpak en binnen de bebouwde kom 
onder toezicht van de betreffende gemeente te geschieden. De planmatige 
aanpak, lees ook protocol, dient verder te worden gemotiveerd in 
steenmarterbeheerplan en uitgevoerd te worden onder toezicht van een 
gecertificeerde deskundige aangesteld door de gemeente (zie verder).   
 
Bestrijding overlast en schade door steenmarters 
Volgens het besluit ‘Beheer en bestrijding van schade’ is de Provinciale ontheffing 
gericht op het ‘voorkomen en bestrijden van schade of belangrijke overlast 
veroorzaakt door steenmarters aan gebouwen of zich daarin of daarbij 
bevindende roerende zaken’ en bij het ontbreken van ‘bevredigende oplossingen’. 
Behandeling dient dus te zijn gericht op het bestrijden van de overlast en schade 
en niet de dieren zelf. Bevredigende oplossingen worden in dit beheerplan 
aangedragen. Dit betekent het onder bepaalde randvoorwaarden laten verjagen 
van steenmarters en het verstoren van een leefplek, door het opheffen van ‘vaste’ 
verblijfplaatsen en het ontnemen van de toegangswegen of marterpassen.  
 
Indien men toch in een zeldzaam onoplosbare geval besluit om over te gaan tot 
‘bestrijding’ van steensmarters, dan is het levend wegvangen van dieren met een 
kastval of vangkooi het enige geoorloofde middel. Tevens stelt de Provincie dat 
gevangen dieren in de omgeving worden vrijgelaten en dat het wenselijk is om 
tegelijkertijd vervangende verblijfplaatsen te creëren (zie onderdelen 7.5 & 7.6). 
Het ver buiten het leefgebied verplaatsen van dieren is ethisch en ook ecologisch 
gezien niet verantwoordt omdat het gelijk kan staan aan een doodvonnis en de 
problemen afwentelt (Hoofdstuk 8). Tevens staat in de Flora- en faunawet dat het 
verboden is om dieren in de vrije natuur uit te zetten. Het doden van 
probleemmarters is onnodig, verboden en kan alleen met goedkeuring van het 
Ministerie van LNV. 

3.4 Gemeente als meld- en behandelpunt klachten beschermde dieren 
In een brief van 3 januari 2002 (N/2002/12) riep de toenmalige Staatssecretaris 
van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), mw. G.H. Faber, 
gemeentebesturen op tot het oprichten van meldpunten voor het gestructureerd 
opnemen van zaken betreffende hinder door beschermde diersoorten, waaronder 
vooral de Steenmarter en vleermuizen. Destijds bleek dat landelijk het jaarlijkse 
aantal meldingen van overlast door vleermuizen en steenmarters in en rond het 
huis zo’n 7000 gevallen betrof.  
 
Het meldpunt bij de gemeente zou als volgt kunnen fungeren: 
 
1. Als duidelijk eerste aanspreekpunt voor burgers voor het kwijt kunnen of 

laten registreren van klachten betreffende overlast en schade van beschermde 
soorten in en rondom de woning of bedrijf; 

 
2. Als behandelende instantie voor het adequaat verhelpen en voorkomen van 

problemen door beschermde soorten in overeenstemming met de natuurwet- 
en regelgeving. Gecertificeerde deskundigheid is hiervoor noodzakelijk; 

 
3. Als voorlichtende instantie met het actief aanreiken van informatie voor de 

preventie van overlast en schade door beschermde soorten. Tevens dient 
hiermee te worden voorkomen dat burgers verkeerd zelf aan de slag gaan ten 
koste van de beschermde soorten en in overtreding van de Flora- en 
faunawet.  
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Artikel 68 van de Flora- en faunawet  

1. Wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt 
gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, kunnen gedeputeerde staten, 
voorzover niet bij of krachtens enig ander artikel van deze wet vrijstelling is of kan worden 
verleend, ten aanzien van beschermde inheemse diersoorten, het Faunafonds gehoord, 
ontheffing verlenen van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 9 tot en met 18, 53, eerste lid, 
onderdelen c en d, 72, vijfde lid, en 74: 

a. in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid; 

b. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 

c. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en 
wateren; 

d. ter voorkoming van schade aan flora en fauna of 

e. met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen. 

2. Gedeputeerde staten kunnen bij verlening van een ontheffing als bedoeld in het eerste lid 
niet afwijken van het bepaalde bij of krachtens artikel 72, vijfde lid, voor het toestaan van 
middelen die onnodig lijden van dieren veroorzaken. 

3. De ontheffing, bedoeld in het eerste lid, wordt slechts verleend aan een faunabeheereenheid 
op basis van een faunabeheerplan. 

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 80, onderdeel e, worden ontheffingen als bedoeld in 
het eerste lid, verleend voor een periode van ten hoogste vijf jaren. 

5. In afwijking van het derde lid kan de ontheffing, bedoeld in het eerste lid, ook aan anderen 
dan een faunabeheereenheid worden verleend indien: 

a. de noodzaak ontbreekt voor een faunabeheerplan gelet op de soort dan wel de aard of 
omvang van te verrichten handelingen; 

b. de noodzaak ontbreekt dat de te verrichten handelingen worden verricht door tussenkomst 
van een faunabeheereenheid; 

c. het gebied waar de handelingen worden verricht niet is gelegen in een gebied waarover zich 
de zorg van een faunabeheereenheid uitstrekt. 

6. Gedeputeerde staten doen tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van 
besluiten als bedoeld in het eerste en vijfde lid mededeling van deze besluiten in één of meer 
dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze. Van besluiten als bedoeld in 
het eerste juncto derde lid wordt tevens tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de 
bekendmaking van deze besluiten mededeling gedaan in de Staatscourant. Een afschrift van 
deze besluiten sturen zij aan Onze Minister. 
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Van belang is dat burgers direct hun problemen met beschermde dieren bij een 
instantie kunnen voorleggen en vervolgens adequate hulp krijgen met de juiste 
informatie over preventie en indien nodig behandeling door een deskundige.  Om 
de gemeenten te bedienen met deskundigheid over het omgaan met problemen 
door steenmarters en vleermuizen, heeft de Directie Natuurbeheer van het 
Ministerie van LNV een cursus ontwikkeld voor gemeenteambtenaren. 
Tegenwoordig wordt deze cursus gegeven door het Kennis- en Adviescentrum 
Dierplagen (KAD) in Wageningen, verbonden met de Universiteit van Wageningen. 
De steenmartercursus duurt 1 dag en kost €290,- p.p. Bij goed gevolg ontvangen 
de deelnemers een certificaat die ze in staat stelt om met ontheffing 
steenmarterproblemen te behandelen. 

 
Steenmarterbeheerplan en algemene ontheffing FFW ex artikel 68  
Omdat per geval een schriftelijke aanvraag voor provinciale ontheffing van FFW 
artikel 68 voor bestrijding van belangrijke overlast en schade door steenmarters 
ondoenlijk is, bestaat de mogelijkheid tot aanvraag van een algemene provinciale 
ontheffing met een doorlooptijd van vijf jaar. Het per geval aanvragen van een 
ontheffing neemt al gauw enkele weken in beslag, met als gevolg dat de 
gedupeerde partij nog langer met problemen wordt opgezadeld. Met een 
algemene ontheffing kan een aangesteld deskundige een besluit tot behandeling 
nemen. Aanvraag voor een algemene ontheffing durende vijf jaar kan echter 
alleen op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan, hierbij genoemd 
steenmarterbeheerplan. Het steenmarterbeheerplan beschrijft hoe de gemeente 
steenmarterklachten binnen haar grondgebied gaat opnemen, beoordelen en 
behandelen, en onder welke randvoorwaarden. Het beheerplan komt in werking 
wanneer het, gelet op mogelijk bezwaar- en beroepsprocedures, door het college 
van Burgemeester en Wethouders is vastgesteld en door de provincie is 
goedgekeurd. Eenmaal goedgekeurd is er geen beroep meer mogelijk totdat het 
beheerplan wordt herzien op basis van nieuwe feiten en inzichten. Het beheerplan 
heeft een geldigheid van vijf jaar en kan na eventuele herziening opnieuw aan de 
provincie worden voorgelegd ter goedkeuring.  
 
De ontheffing bestaat uit de Provinciale beleidsregels faunabeheer ten aanzien 
van de steenmarter en een samenvatting van de planmatige behandeling van 
steenmarterproblemen samen met de daarvoor gestelde randvoorwaarden. 
Verderop is een voorbeeld van een ontheffing gegeven voor de Gemeente 
Onderbanken uit de Provincie Limburg. 

 
Voorwaarden gebruik algemene ontheffing 
De vijfjarige ontheffing met een steenmarterbeheerplan volgens FFW art 68 vereist 
het volgende: 
 

- Aangestelde deskundigen of ontheffinggebruikers die 
steenmarterbehandelingen voorschrijven, uitvoeren en controleren 
worden formeel genoemd in de ontheffingsaanvraag en vervolgens in de 
ontheffing. In het veld dienen de deskundigen altijd een kopie van de 
ontheffing met legitimatie te kunnen overleggen aan bijvoorbeeld de 
politie of Algemene Inspectiedienst (AID). 

 
- De gemeente dient als ontheffinghouder jaarlijks voor het eind van het 

jaar aan de provincie verslag uit te brengen over de 
steenmarterbehandelingen die zijn uitgevoerd onder de ontheffing. 

 
- Voor het eventueel (tijdelijk) wegvangen van steenmarters dient 

toestemming van de Provincie te worden verkregen. 
 

Flora- en faunawet 
De ontheffing is alleen geldig voor het bestrijden van overlast en schade en niet 
voor de uitvoering van ruimtelijke ingrepen, bijvoorbeeld het afbreken van 
gebouw waarin een Steenmarter huist. In dat geval wordt getoetst aan FFW artikel.  
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3.5 Steenmarter en Woningwet 
Steenmarters niet vallen niet onder artikel 8 van de Woningwet, waaronder de 
gemeente verantwoordelijk is voor het gratis bestrijden van ongedierte zoals 
kakkerlakken, huismuizen en of ratten. Steenmarters zijn immers wel beschermd 
en kunnen niet worden beschouwd als ‘ongedierte’.  
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4 ASPECTEN BIOLOGIE EN ECOLOGIE VAN 
DE STEENMARTER 

In het navolgende wordt een overzicht gegeven op aspecten van de herkenning, 
leefwijze, gedrag en ruimtelijk of habitatgebruik van de Steenmarter. Het dient 
voornamelijk als achtergrondinformatie die onderbouwend is voor het opnemen, 
analyseren en behandelen van steenmarterproblemen door deskundigen van de 
gemeente. De informatie is uit diverse beschikbare literatuurbronnen en 
interviews met deskundigen samengesteld.  

4.1 Herkenning 
 
Lichaamskenmerken 
De Steenmarter (wetenschappelijke naam is Martes foina, Erxleben 1777) is te 
beschrijven als een kleine tot middelgrote marterachtige in vergelijk met ’s 
Werelds grootste marterachtigen; de Neotropische Reuzenotter en de Veelvraat. 
Marterachtigen (Familie Mustelidae) behoren tot de roofdieren (Orde Carnivora). 
Andere marterachtigen die in Nederland voorkomen zijn Wezel, Hermelijn, 
Bunzing, Boommarter, Das en de recent geherintroduceerde Europese otter.   
 
De Steenmarter kan qua verschijning worden voorgesteld als een kruising tussen 
een slanke huiskat en een uit de kluiten gewassen Eekhoorn op korte poten; 
achter hoger dan voor. Hij lijkt veel op zijn kleinere drukke neefjes de Wezel en 
Hermelijn. Van kop tot romp is hij 37-52 cm lang en hij kan 1,4 – 2.1 kilo zwaar 
zijn. Het mannetje of ram kan flink (ca. 1,5 maal) groter zijn dan het vrouwtje of 
moertje. Opvallend is de lange (20-30 cm) borstelharige pluimstaart. Op zijn rug 
en flanken heeft hij een zachte, glanzende en dikke donker- tot vaalbruine 
bovenharen met grauwwitte doorschijning van de wollige ondervacht. Over de 
keel en borst is de vacht of bef gewoonlijk roomkleurig tot (vuil)wit en dit loopt 
meestal gegaffeld door tot aan de binnenkant van de voorpoten. Het patroon van 
de bef is bij ieder dier uniek, zodat individuele herkenning mogelijk is. Overigens 
is de bef niet altijd gevorkt en kan het zijn afgerond, zoals meestal bij de 
Boommarter het geval is. De Steenmarter kan gemakkelijk worden verward met de 
nauw verwante en soms zeer gelijkende Boommarter (Martes martes). Redelijk 
betrouwbare onderscheidende kenmerken voor de Steenmarter die bij een 
duidelijke waarneming of bij een dier in de hand kunnen worden gebruikt zijn 
vooral de: 
 

- bredere kop, kortere en rondere en meer lateraal geplaatste oren;  
- robuustere lichaamsbouw; 
- lichtere vleeskleurige snuit; 
- grovere vacht; 
- doorschijnende of wittige ondervacht;  
- gevorkte witte tot roomkleurige bef, en; 
- onbehaarde lichte voetzolen. 

 
Het maken van een zuiver onderscheid tussen een Steenmarter en Boommarter 
kan in sommige gevallen bijzonder lastig zijn door afwijkingen van de regel (med. 
S. Broekhuizen, Alterra). 
 
De ogen van een marter lichten groen op in het donker wanneer ze met een 
zaklamp worden beschenen. 
 
Beweging  
In zijn rustige gewone doen beweegt de Steenmarter zich laag aan de grond 
huppelend of voort, vaak even stoppend om te verkennen of sluipend bij plekken 
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waar prooi is te verwachten of voorzichtigheid geboden is.  Hij beweegt zich dan 
met de bekende ‘martersprong’, waarbij steeds twee voorpoten en twee 
achterpoten tegelijk worden afgezet. Op de vlucht, voor het afleggen van grotere 
afstanden of het oversteken van de weg beweegt de marter zich soepel en snel 
springend of galopperend voort. Steenmarters kunnen nog beter dan katten 
uitstekend met hun lange maar niet intrekbare nagels tegen ruwe objecten 
opklimmen (o.a. bomen en muren) en grote overbruggende sprongen maken; 
hoewel de Boommarter hem in het laatste overtreft. Bij het afdalen van objecten 
klimmen ze zowel voor- als achteruit. Bekend gedrag is verder het ‘kegelen’, het 
rechtop zitten op de achterpoten, met voorpoten naar beneden hangend, om het 
voorliggende terrein even te verkennen, wat ook de Hermelijn en Wezel doen.  
 
Steenmarters kunnen alleen of in groepen worden gezien. Bij groepen gaat het 
meestal om een moertje met haar jongen tijdens leer- of jachttochten of 
verhuizing naar een ander verblijf. In Deventer zijn opvallend veel tweetallen 
gemeld. Dat kan meestal een moertje met dochter of zoon zijn, soms ook een ram 
met zoon, en in de ranstijd een moertje en ram tijdelijk samen. 
 
Geluid 
Steenmarters zijn solitair hoofdzakelijk zwijgzaam. In sociaal verband kunnen ze 
een brommend, kekkend, gniffelend, tokkend of morrend geluid maken. 
Opgewonden, parende, vechtende of in het nauw gedreven steenmarters kunnen 
daarentegen gevarieerd schel krijsende geluiden voortbrengen, vaak lijkend op 
die van vechtende katten. Ook grommen marters duidelijk wanneer ze worden 
bedreigd. Verder veroorzaken ravottende (jonge) dieren in gebouwen vaak kabaal 
en maken piepende tot mauwende geluiden. 

4.2 Sporen van aanwezigheid 
Steenmarters verraden hun aanwezigheid naast hoor- en zichtwaarnemingen door 
sporen als pootafdrukken, haren, prooi- en andere etensresten, en door keutels 
of latrines.  
 
De ovale en asymmetrische poot- met nagelafdrukken kunnen vooral duidelijk 
zijn in modder, in sneeuw en op fijnstof. Verder worden pootafdrukken, krab- of 
moddersporen achtergelaten tegen omheiningen, daklijsten, pergola’s en op 
motorblokken. Krabsporen, een viertal parallelle krassen waarvan de middelste 
twee vooruitstaand, zijn het beste te zien op gladde boomstammen of houtwerk. 
Ze staan vaak diagonaal gegrift.  
 
 

Klim- of krabspoor van een 
Steenmarter op een omheining. (foto: 
E. van Maanen) 
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Prooi- en etensresten zijn variabel, maar bestaan veelal uit verspreide bij de 
spoel afgebeten veren, hele vleugels, stukgebeten (venster in de zijkant) of hele 
eieren en dieren die als voorraad zijn verstopt. Bij vogels mist vaak de kop en 
vleugels. 
 

De meestal witgrijs tot zwartbruine keutels zijn variabel krom en langwerpig met 
spitse uiteinden en vlechtingen. De kruimelige keutels bevatten meestal haren, 
veerspoelen, botresten, pitten en/of zaden. Ze meten tussen de 8 en 12 cm lang 
en 10-12 mm dik. Keutels en urine worden meestal in hopen of latrines 
gedeponeerd. Deze latrines zijn meestal direct binnen of buiten de leefplek te 
vinden, bijvoorbeeld op daken of pergola’s. Verder zijn keutels te vinden op de 
looproutes over opritten, paden en gazons en op ophogingen in het park (b.v. een 
afgezaagde of omgevallen boom). In tegenstelling tot die van de Boommarter, 
ruiken de verse keutels van de Steenmarter meestal bijzonder onaangenaam, 
hoewel dit moeilijk als onderscheidend kenmerk is te gebruiken. 

 
Kleine steenmarterlatrine met urine en variabele keutels 
aangetroffen op een zolder in een monumentaal pand in de oude binnenstad van 
Deventer. (Foto: E. van Maanen). 

4.3 Habitat- en terreingebruik 
 
Habitat 
De Steenmarter komt in Europa oorspronkelijk voor in bergachtige (bos)gebieden. 
Eeuwen geleden vestigde het dier zich definitief in het rurale landschap van 
dorpen en boerderijen dat door landerijen en kleinschalig landschappen was 
omgeven. De Steenmarter werd toen een cultuurvolger. In Nederland lijkt de 
marter tegenwoordig gebonden te zijn aan de Pleistocene zandgronden en de 
stuwwallen in het Oosten van Nederland, terwijl hij vroeger ook wel lokaal in 
westelijke lage delen van het land voorkwam. Ogenschijnlijk geschikte gebieden 
zoals de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug zijn vooralsnog niet bevolkt. In het 
vooroorlogse kleinschalige en extensieve cultuurlandschap leefde de marter bij 
voorkeur in en bij woningen, met een voorkeur voor voorraadkelders, hooizolders, 
schuren, kerken en andere toegankelijke gebouwen met een veelheid aan rustige, 
beschutte en vooral warmdroge rustplaatsen. Daarnaast was een veelheid aan 
vegetatiestructuren en jaarrond een aanbod van divers voedsel in de omgeving 
van belang, net als tegenwoordig. Waarschijnlijk gedreven door de 
voortschrijdende intensivering van de landbouw en het verdwijnen van de 
oorspronkelijke leefplekken heeft de Steenmarter zijn terrein verplaatst naar de 
oudere steden en dorpen met veel tuinen, fruitgaarden en parken, en daar een 
nieuwe niche verworven. Hij kan daar goed gedijen gezien de diverse 
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leefmogelijkheden die hem worden geboden. Steenmarters komen echter nog 
steeds in de overgebleven kleinschalige landschappen en in bossen voor, hoewel 
in lagere dichtheden dan in het stedelijke milieu.  Bewoning van bossen werd in 
de jaren negentig nog geconstateerd in Oost-Twente, waar Steenmarters geregeld 
bosuilkasten gebruikten en daarin zelfs hun jongen grootbrachten (Zekhuis & De 
Bruijn 2005). Na 1995 werd dit gedrag in deze regio echter niet meer vastgesteld. 
Actueel worden incidenteel nog wel steenmarters in de bossen aangetroffen, zoals 
recentelijk ten oosten van Bathmen bij Deventer,  en bekend ook in Drenthe (pers. 
med. Daniël Tuitert; med. Sim Broekhuizen). Overigens kan de Steenmarter in 
bossen prima samenleven met de Boommarter, blijkbaar zonder sterke 
concurrentie. Kale open en intensieve landbouwgebieden gebieden worden in 
hoge mate gemeden, daarnaast ook waterrijke gebieden, hoewel er waarnemingen 
zijn van steenmarters in de Weerribben en in de Wieden (pers. med. Jeroen 
Bredenbeek en Ronald Messemaker). 
 
In het dorpelijke en stedelijke milieu heeft de Steenmarter een keur aan 
leefplekken tot zijn beschikking. De verbondenheid met gebouwen heeft 
waarschijnlijk vooral te maken met een veelheid aan goed toegankelijke ruimten 
of nauwten die beschutting en rust bieden. ’s Winters worden vooral warme droge 
plekken benut en ’s zomers koele plekken een zekere mate van ventilatie. Schuil- 
of slaapplaatsen zijn bekend tussen spouwmuren en plafonds, onder daken 
(dekriet of dakpannen), in kruipruimten, op zolders of vlieringen, in kelders en in 
andere verlaten of verscholen delen van gebouwen. Deze liggen bij voorkeur in 
rustige gebouwen zoals kerken, parochiehuizen, schuren, bibliotheken, scholen 
en bedrijfspanden zoals garages. De preferentie gaat verder uit naar verlaten 
gebouwen, vaak in staat van verval (Hermann 2004; Müskens & Broekhuizen 
2005; Herr & Roper 2007).  Omdat verlaten gebouwen in Nederland schaars zijn 
worden ook wel gebruikte en bewoonde gebouwen benut. In Deventer blijken 
vooral de oudere wijken met sociale woningbouw en de villawijken bij marters in 
trek te zijn. Ook worden nieuwere wijken met veel huizenrijen bewoont, zoals in 
Colmschate. De Deventerse wijken zijn in hoge mate doorwrocht met diverse 
groenstructuren, waaronder kleine tot grote tuinen, parken, plantsoenen en 
bosschages. Verder is er aan de noord- en oostkant van Deventer aansluiting met 
eveneens zeer geschikt (uitval)habitat in kleinschalig essen- en 
coulissenlandschap, oude dorpen en op landgoederen. Alleen in de nieuwe wijk 
De Vijfhoek met een hoge bouwdichtheid, goed afgedichte gebouwen, jong laag 
groen en veel sloten is de Steenmarter opvallend afwezig. 
 
De Steenmarter kan door zijn slanke, spitse en zeer soepele bouw en met 
acrobatiek gemakkelijk op veel plaatsen komen en door kleine openingen 
kruipen.  Een gat met de doorsnede van een tennisbal kan hem al toegang bieden. 
Een steenmarter kan zich ook een weg naar binnen forceren door een gat te 
maken of (losse) dakpannen te tillen.  
 

Voetprent steenmarter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rustplaatsen 
Steenmarters beschikken over een netwerk van rustplaatsen, tot enkele tientallen, 
die ze afwisselend kunnen benutten. Over het algemeen opereren ze een 
overgroot deel van het jaar vanuit enkele vaste dag- en nachtrustplaatsen 
(Müskens & Broekhuizen 2005). De rustplaatsen liggen op rustige, luwe, 
beschutte en overdekte plekken. Vooral ‘s zomers rusten ze op meerdere plekken 
in tuinen, plantsoenen en parken, waar gebruik kan worden gemaakt van 
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houtopslagen, ruig begroeide greppels, takkenhopen, gras- of hooibergen, 
strobalen, bergen grof puin, dichte hagen of heggen, bosschages, coniferen, 
klimplanten (b.v. klimop of bruidsluier), boomholten en holen in de grond (b.v. 
konijnenholen).  Ook de motorruimte van auto’s wordt geregeld gebruikt als 
tijdelijke schuil- en zelfs slaapplaats en worden met geurvlaggen gemarkeerd. Uit 
het onderzoek door Müskens & Broekhuizen (2005) naar vier gezenderde 
steenmarters in het dorp Borgharen in Zuid-Limburg bleek tweederde van de 
dagrustplaatsen in verlaten gebouwen, hooischuren en muurplanten te liggen, en 
de overige in coniferen, dichte hagen, houtstapels en een holle boom. ’s Winters 
is de actieradius en activiteitsperiode kleiner en wordt een kleiner aantal 
(dag)rustplaatsen gebruikt. Dagrustplaatsen kunnen worden gedeeld door ouders 
en hun onvolwassen kroost en tijdens de ranstijd door moer en ram. 
 
In tegenstelling tot de Steenmarter bewoont de Boommarter voornamelijk 
omvangrijkere oudere bossen met een veelheid aan boom- of spechtenholten. De 
boommarter lijkt zich ook beter thuis te voelen in moerassige gebieden met 
bosopslag, zoals in de Weerribben en Wieden. Ook voor de Boommarter gelden 
uitzonderingen op de regel, omdat ze tevens gebouwen kunnen bewonen, 
waardoor de habitatscheidslijn voor beide soorten soms moeilijk te bepalen is. De 
zeldzamere Boommarter is waarschijnlijk minder geneigd om de stedelijke 
omgeving in te trekken omdat deze veel dagactiever is dan de hoofdzakelijk 
nachtelijk opererende Steenmarter (Müskens & Broekhuizen 2000). 
 
Territoriaal gedrag en actieradius 
Steenmarters zijn sterk territoriaal. Dit betekent dat gevestigde marters hun 
leefgebied tegen indringers begrenzen en fel verdedigen, vooral tegen volwassen 
dieren van hetzelfde geslacht (Hermann 2004). Tevens zijn ze honkvast en zullen 
zelden naar een ander leefgebied verhuizen, tenzij ze worden verdreven of 
hulpbronnen verdwijnen. De grootte van een territorium is afhankelijk van het 
aanbod voedsel, dagrustplaatsen en dekking. Het territorium van de mannetjes is 
meestal groter dan dat van de wijfjes en kan meerdere (2-6) vrouwelijke territoria 
bevatten; gemiddeld 2-3. De territoria van de vrouwtjes liggen strak tegen elkaar 
aan en overlappen zelden. Uit een opsomming van de home ranges berekend uit 
telemetriestudies in dorp en stad zijn de volgende gemiddelde 
territoriumgrootten af te leiden: voor mannetjes 78 ha en vrouwtjes 34 ha. Dat 
vrouwtjes veel hogere dichtheden kunnen bereiken blijkt uit het onderzoek in 
Borgharen (Müskens & Broekhuizen 2005), waar een gemiddelde vrouwelijke 
home range van 16,8 ha werd gemeten (min. 5 ha en max. 31 ha). Het territorium 
van een vrouwtje is vaak groot genoeg om het tijdelijk met haar kinderen te delen 
voordat ze geslachtsrijp zijn en al dan niet geforceerd wegtrekken. Dichtheden in 
het stedelijke milieu zijn hoger dan op het platteland, waar het aanbod van 
hulpbronnen waarschijnlijk lager is. De gemiddelde home range in het 
buitengebied is voor mannetjes 150 ha en vrouwtjes 99 ha (Müskens & 
Broekhuizen 2005).  
 
Juveniele of subadulte dieren die uit hun geboortegebied zijn verdreven leven ze 
vaak tijdelijk in de marge van o.a. het kleinschalige buitengebied of in 
niemandsland tussen de territoria in de stad. Ze hebben vaak een veel kleiner 
territorium dan gevestigde ouderdieren. Pas wanneer een dominante marter 
wegvalt kunnen zwervende dieren of ‘floaters’ een vaste plek van formaat en 
kwaliteit te veroveren. 
 
Naast het nachtelijk foerageren op bepaalde, vaak vaste, plekken wordt veel tijd 
besteed aan het controleren en afbakenen van hun territoriumgrenzen. Hierbij 
worden geurvlaggen uitgezet met urine, keutels en vooral met sterk geurende en 
uit een cocktail van chemische stoffen bestaande muskus uit klieren in de 
onderbuik, anaalstreek en onder de voetzolen. De geurmerken hebben een lange 
houdbaarheid en verse merken houden andere marters op afstand. Wanneer een 
territoriumhouder wegvalt en verse geurmerken niet meer worden geplaatst kan 
dat een teken zijn voor andere marters om de boel over te nemen. Feitelijk leggen 
de marters een netwerk van geurwegen aan, ook wel ‘marterpassen’ genoemd.  
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De Steenmarter heeft een uitstekend ruimtelijk geheugen, waarin schuilplaatsen, 
foerageerplekken en territoriale routes driedimensionaal goed worden 
opgeslagen. Het dier verkent gedegen zijn terrein op leef- en voedselplekken. De 
Steenmarter klimt daarbij met gemak op tegen bomen, ruwe muren en gevels, 
daarbij gebruik makend van diverse opstapjes zoals omheiningen, pergola’s, 
muurplanten, bomen en zelfs brandladders. Het dier heeft doorgaans een 
uitstekend oriënterend vermogen en er wordt gebruik gemaakt van de 
marterpassen van voorgangers.  
 
Per nacht kan op foerageer- en territoriumtochten tot maximaal zo’n 15 km 
worden afgelegd, gemiddeld echter 5 km. Een marter kan nachtelijk 4-8 uur 
onderweg zijn en tussentijds tijdelijk ergens rusten, bijvoorbeeld in de 
motorruimte van een auto. Mannetjes bestrijken langere routes op een nacht dan 
de vrouwtjes, en bewegen zich ook veel sneller door hun territorium. 

4.4 Voedselecologie 
De Steenmarter heeft een breed voedselspectrum. Dit bestrijkt allerlei soorten 
dierlijk en vegetarisch voedsel. Dierlijk voedsel bestaat voornamelijk uit 
(woel)muizen, ratten, eekhoorns, jonge konijnen of hazen, spitsmuizen, egels, 
vleermuizen, vogels, vogeleieren, amfibieën, insecten (o.a. kevers, wespen- of 
hommelbroed) en regenwormen. Rasmussen et al. (1986) geven uit een 
onderzoek aan dat kleine knaagdieren (vooral woelmuizen) en vogels met 
respectievelijk 46% en 56%  in het dieet domineren, overeenkomend met de 
resultaten van een Frans onderzoek (Lode 1994). Vogels staan vooral in het 
stedelijke milieu hoog op het menu.  Vegetarisch voedsel wordt zeker niet 
versmaadt, vooral in de nazomer tot winter wanneer vooral noten, granen en veel 
soorten vruchten en bessen worden genuttigd, oplopend tot 50%-75% van het 
totale dieet. In het stedelijke milieu worden ook veel voedselresten uit vuilnis of 
op straat, katten- of hondenvoer, vetbollen voor wintervogels, broodresten, aas, 
pinda’s, e.d. genuttigd. De Steenmarter is dus eigenlijk een opportunistisch 
omnivoor, terwijl zijn spijsverteringskanaal dat van een echt roofdier is. 
Steenmarters jagen op dieren die niet veel groter zijn dan een jonge haas of 
houtduif, meestal echter dieren die veel kleiner zijn. Die worden vaak met een 
sluip- of verrassingaanval gegrepen en met een nek- of keelbeet gedood. 
 
 

Steenmarters hebben een voorliefde 
voor vogeleieren. (Bron: Natur & 
Stadgrün Berlin). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.5 Activiteit 
De Steenmarter is meestal alleen ’s nachts buiten zijn schuilplaats actief, tussen 
zonsondergang en zonsopkomst. Tijdens de nachttocht worden korte rustpauzes 
ingelast op beschutte rustplaatsen. 
 
De Steenmarter wordt in Nederland het meest door mensen waargenomen in de 
periode maart tot en met september. Op www.waarnemingen.nl wordt 
bijvoorbeeld voor juli een piek van 103 (22%) waarnemingen van in totaal 567 
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meldingen gegeven. In de late herfst en winter (oktober-februari) wordt hij weinig 
gemeld. Hermann (2004) vond dat zijn gezenderde steenmarters ’s nachts het 
langst actief waren in oktober, dan maximaal 8 uur. In de winter is de Steenmarter 
buiten minder actief en slaapt veel binnen op beschutte en warme plekken, in het 
stedelijke bij voorkeur in woningen. Net als huiskatten trekt hij zich vooral terug 
bij aanhoudend koud en nat weer.   

4.6 Voortplanting  
Steenmarters in stabiele populaties zijn vanaf 2-3 jaar geslachtsrijp. In onstabiele 
situaties kan dit lager liggen, vanaf 15 maanden. Vrouwtjes worden eerder 
geslachtsrijp dan mannetjes. De paar- of ranstijd van de Steenmarter beslaat de 
periode juni –augustus, met een zwaartepunt in juli. Het moertje is in deze 
periode vaak niet langer dan 10 dagen loops. De paring kan een heftige 
aangelegenheid zijn gepaard met veel gestoei en gekrijs, waarna de wegen van 
beiden scheiden en het vrouwtje het ouderschap volledig alleen op zich neemt. Na 
de bevruchting volgt een periode van uitgestelde draagtijd, waarbij de embryo in 
het blastula-stadium vrij in de baarmoeder rond zweeft en zich pas aan het einde 
van de winter nestelt in de baarmoederwand en dan verder ontwikkelt. Implantatie 
kan afhankelijk zijn van de voedselsituatie en de dichtheid van steenmarters in 
een gebied. De totale dracht duurt ca. 9 maanden. In de periode half maart tot 
uiterlijk eind april worden de jongen geboren. Een worp kan uit minimaal 1 tot 
maximaal 5 zes jongen bestaan, gemiddeld 3. In veel gevallen wordt een oneven 
aantal jongen aangetroffen, vaak drie of vijf. De jongenaanwas bestaat gemiddeld 
iets meer (55%) uit mannetjes (Braun & Dieterlen 2005).  
 
De welpen worden naakt, doof en blind geboren. Ze worden geworpen in een 
afgelegen en beschut nest van verzameld materiaal zoals gras of hooi, gebladerte, 
papier en isolatiemateriaal voor gebouwen. Na ruim vier weken gaan de ogen van 
de jongen open en vanaf die tijd kunnen ze ook horen. De jongen worden ca. 2 
maanden aan vier tepels gezoogd. In deze periode is het moertje vrijwel 
voortdurend bij haar jongen.  Pas vanaf 6 weken krijgen de welpen vast voedsel. 
Het moertje moet dan regelmatig op jacht om voedsel te vergaren, toenemend 
naarmate de jongen groter worden. Rond acht levensweken neemt het moertje de 
jongen mee naar buiten om ze jacht- of foerageertechnieken en andere 
ervaringen bij te brengen. Vanaf die tijd kan het hele gezin verhuizen naar een 
andere dagrustplaats. De kraamkamer is echter meestal pas verlaten rond eind 
juli.  
 
In het najaar, na ca. 3 maanden moederzorg, zijn de jongen in principe 
zelfstandig genoeg om op eigen benen te staan. De jonge wijfjes kunnen in de 
nazomer al door hun moeder worden verjaagd. Zonen worden vaak langer 
getolereerd, totdat ze seksueel actief worden en door hun vader of een ander 
mannetje worden verjaagd. Hermann (2004) vond echter in meerdere gevallen dat 
zowel subadulte wijfjes als mannetjes langdurig in gezelschap van hun moeder 
bleven en regelmatig rustplaatsen met haar deelden, tot na het eerste levensjaar. 
Nadat jonge dieren worden verjaagd gaan ze op dispersie, op zoek naar hun eigen 
territorium. Hierbij kunnen ze in één keer grote afstanden afleggen, bijvoorbeeld 
10 km op een dag (Hermann 2004). Jonge mannetjes moeten vaak grotere 
afstanden overbruggen dan jonge vrouwtjes, om de grotere territoria van 
residente mannetjes te mijden. Veel jonge dieren leggen tijdens de dispersie het 
loodje, bijvoorbeeld door het verkeer of door tijdelijk leven in de marge. 
Overlevenden blijven waarschijnlijk rondhangen in de randen of in stukjes 
niemandsland van de stad of zwerven verder rond in het buitengebied totdat een 
kans zich voordoet een volwaardig territorium in te nemen.  

4.7 Populatiedynamiek 
Over de populatiedynamiek – het saldo van geboorte en sterfte -  en overleving 
van steenmarters in de oorspronkelijke habitats en vooral het stedelijke stedelijke 
milieu is relatief weinig bekend. Bekend is wel dat elk territorium dat vrijkomt 
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doordat de eigenaar doodgaat of wordt verjaagd onmiddellijk kan worden 
ingenomen door een ander dier. Mogelijk neemt dan een buurmarter een deel van 
een leeggevallen territorium erbij, maar in veel gevallen zullen rondhangende of 
passerende jonge dieren hun kans grijpen om zich te vestigen. Zo vinden er 
regelmatig verschuivingen plaats, maar is er geen toename indien ook de 
voortplanting op gemiddeld peil blijft. Het is aannemelijk dat in een stad als 
Deventer de draagkracht voor steenmarters is bereikt en dat de populatie in 
balans wordt gehouden door sterfte van ouderdieren (vooral door het verkeer) en 
de aanwas van jonge dieren.  
 

Jonge steenmarters.  
(Bron: Natur & Stadgrün Berlin). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In gevangenschap kan een Steenmarter maximaal rond de 15 jaar oud worden. In 
vrijheid wordt deze leeftijd echter zelden gehaald en is de levensverwachting niet 
meer dan 5 jaar (Braun & Dieterlen 2005). In Duitsland, bijvoorbeeld, bestaan 
steenmarterpopulaties merendeels uit jongere dieren (< 3 jaar). Er zijn 
verscheidene sterftefactoren te noemen voor steenmarters. Van nature hebben ze 
te vrezen van grotere roofdieren zoals de Wolf en Lynx. In verstedelijkt Nederland 
hebben steenmarters echter weinig te duchten van natuurlijke vijanden, hoewel hij 
wel moet oppassen voor de Vos, Havik, huiskat, honden en de inmiddels 
oprukkende Oehoe. Een belangrijke sterfteoorzaak is waarschijnlijk het verkeer. 
Vooral jonge dieren met weinig kennis van hun omgeving en op dispersie in het 
najaar lopen gevaar overreden te worden, getuige de vele verkeerslachtoffers in 
deze periode. Ook sterven er wel eens marters in automotoren of raken er 
dodelijk gewond, wanneer ze daar vast slapen en per abuis passagier worden. 
Waarschijnlijk zijn er nog meer gevaren in de antropogene omgeving die de 
nieuwsgierige Steenmarter noodlottig kunnen worden. Zo zijn gevallen bekend 
van elektrocutie bij het kauwen van elektriciteitskabels, en van marters die ergens 
in vast kwamen te zitten en daarbij omkwamen, bijvoorbeeld in de 
verwarmingsketel van een school in Deventer. Doodgebeten worden door een 
hond komt ook wel eens voor. Een onbekend aantal marters sterft waarschijnlijk 
door vervolging. Uit de enquête, interviews en berichten op Internet blijkt dat er 
lieden zijn die het recht in eigen handen nemen en steenmarters definitief zelf of 
laten bestrijden met ongeoorloofde middelen (klem, geweer, gif, knuppel). 

 
Verder zijn steenmarters vatbaar voor enkele ziekten (o.a. in geringe mate voor 
rabiës) en parasieten. Recent werdt ook aandacht aan de Steenmarter geschonken 
in Duitsland als mogelijke drager van de voor de mens gevaarlijke variant van het 
vogelpestvirus, H5N1.  
 
Door de vrij lage levensverwachting is de omzetsnelheid in de 
steenmarterpopulatie waarschijnlijk tamelijk hoog. 

4.8 Verspreiding  
In Europa komt de Steenmarter voor in geheel gematigd Midden- en Oost-Europa, 
de Kaukasus en in het mediterrane Zuid-Europa, inclusief enkele eilanden in de 
Middellandse Zee (waaronder Kreta). In Scandinavië (met uitzondering van 
Denemarken), IJsland, Finland, Groot-Brittanië, Ierland en Noordelijk Rusland 
ontbreekt hij. De verspreiding loopt vanuit Europa en Klein Azië  door naar het 
oosten tot in Centraal Azië. Inmiddels heeft bestaat er ook een populatie 
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steenmarters in de Amerikaanse staat Wisconsin, ontstaan uit ontsnapte dieren 
die als huisdieren werden gehouden. 
 
Héél vroeger kwam de Steenmarter op veel plaatsen in Nederland voor, maar was 
vooral algemeen in het oosten van het land (Broekhuizen et al. 1992). In de 
periode 1900-1945 was de Steenmarter of ‘huismarter’ een tamelijk intensief 
bejaagd pelsdier, waarvoor een landelijke premieregeling gold.  De dieren werden 
met klemmen of kooien gevangen, of werden geschoten. De Steenmarter werd op 
gegeven moment zeldzaam en stond mogelijk zelfs op de rand van uitsterven, 
waarschijnlijk door de jacht. In 1942 kreeg de Steenmarter beschermde status. 
Herstel bleef toen jaren uit. Tot in de jaren zeventig was het aantal geregistreerde 
waarnemingen laag. Pas in 1979 kreeg de soort wetenschappelijke aandacht van 
het toenmalige Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN). Ook toen bleek de 
Steenmarter zeldzaam te zijn en in Noord-Brabant verdween hij geheel. Kort 
daarna, omstreeks midden jaren tachtig, werd echter in sommige delen van Oost-
Nederland een toename of herkolonisatie geconstateerd, vooral in Oost-
Groningen en Twente. Vanaf die tijd nam de Steenmarter in Oostelijk Nederland 
van Groningen tot Zuid-Limburg verder toe, waarschijnlijk in eerste instantie 
gedreven vanuit overlopende populaties in Duitsland, waar zich inmiddels een 
ware opmars vanuit het oosten voltrok, met intrek in het stedelijke gebied. Ook 
elders in Europa, o.a. in Denemarken en Duitsland, voltrok zich deze trend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegelende Steenmarter met de typisch gevorkte witte bef. (Foto: E. van Maanen). 

 
Tot op heden zet de opmars zich in het oosten van het land door. De Steenmarter 
komt actueel voor op veel plaatsen in het resterende kleinschalige landschap en in 
de oudere dorpen en steden van Oost-Nederland. Vanaf begin tot eind jaren 
negentig is het aantal waarnemingen uit Zuidoost Groningen, Oost-Friesland, 
Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg enorm toegenomen. Kolonisatie van 
geschikte terreinen in het westen en midden van Nederland en de Provincie 
Brabant laat nog op zich wachten, incidentele voorlopers daargelaten. Dit betreft 
dan waarschijnlijk uitzwermende jonge dieren en dieren die per abuis als 
verstekeling met een motorvoertuig zijn meegelift of opzettelijk zijn verplaatst 
(pers. med. G. Müskens). De grote rivieren lijken vooralsnog een forse natuurlijke 
barrière te zijn voor verdere verspreiding naar het westen en vestiging van 
levensvatbare populaties aldaar. Mogelijk wordt de opmars gestuit door het 
dichtere (snel)wegennet. Naar de oorzaken voor de gestage uitbreiding in het 
oosten, vooral in de steden, valt te raden. Geopperd is dat er een nieuw ecotype 
Steenmarter op het toneel verscheen. Deze vond een open niche in de oudere en 
groene steden en dorpen, waar het aanbod aan warme schuilplekken groot is en 
veel en divers voedsel goed exploiteerbaar en continu voorradig. Mogelijk komt 
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daarnaast ook nog het oorspronkelijke landelijke ecotype voor, die nu 
bijvoorbeeld nog in de bossen van Drenthe huist. 
 
 
 
 

 

 
De Steenmarter in het hoekhuis van de familie Steffin uit Colmschate komt ’s 
avonds in het donker uit het dakbeschot tevoorschijn en klimt achteruit via de 
muurplant en tuindeur naar beneden. Hij laat zich grommend zakken wanneer de 
heer Steffin hem fotografeert, en doet vervolgens zijn nachtelijke ‘ommetje’ door 
de wijk. ’s Ochtends vroeg klimt hij via dezelfde weg weer naar zijn rustplaats 
(foto’s: mijnheer Steffin).
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5 DE STEENMARTER IN DEVENTER 

5.1 Geschiedenis 
De Steenmarter was lange tijd zeldzaam in Overijssel. Uit de eerste helft van de 
twintigste eeuw zijn nauwelijks meldingen bekend. Van 1946 tot 1969 zijn er 
slechts acht meldingen. Daarna nemen de waarnemingen toe; vooral in Midden-
Twente. Toch blijven de meeste waarnemingen beperkt tot het traditionele 
biotoop van de Steenmarter; het kleinschalig cultuurlandschap. Na 1989 echter 
worden ze steeds vaker aangetroffen in (buiten)wijken van grote steden en dorpen 
(Bode et al. 1999).  

 
De eerste aan ons bekende waarnemingen in Deventer dateren van omstreeks het 
jaar 2000 (De Wever 2001). De Wever geeft in een interview aan dat 
steenmarterproblemen in die tijd in Deventer net beginnen te spelen. Zijn enquête 
leverde toen nog maar weinig meldingen op. Een sterke toename in het aantal 
waarnemingen vond plaats vanaf 2005. Het is aannemelijk dat mensen pas door 
de recente aandacht voor het dier in de media de Steenmarter (beter) zijn gaan 
waarnemen en herkennen. Voorheen werden marters vermoedelijk voor 
eekhoorns, katten of ratten versleten. Een aantalsverloop van de periode 2000 tot 
heden is daarom niet te geven.  
De waarnemingen uit de onderhavige enquête zijn alleen voor 2006 en 2007, het 
merendeel daarvan uit 2007.  
 
De enquête voor steenmartermeldingen in 2006 en 2007 laat zien hoezeer het 
dier leeft onder de Deventernaren. Er kwamen gebundeld tot dusver 308 
waarnemingen binnen bij het Meldpunt Openbare Ruimte van de Gemeente 
Deventer en bij Ecogroen Advies. De meldingen lopen uiteen van diverse zicht- en 
hoorwaarnemingen, enkele vondsten van verkeerslachtoffers, en ervaringen van 
overlast en schade aan gebouwen (merendeels woningen) en auto’s. 

5.2 Verspreiding  
Uit alle waarnemingen uit de enquête als stippen op de kaart gezet (zie bijlagen) 
wordt duidelijk dat het grootste deel van Deventer – vrijwel alle buurten en 
omliggende dorpen – in meer of mindere mate met Steenmarters te maken heeft, 
inclusief de drukkere binnenstad. “Hotspots”, gebieden met veel waarnemingen, 
zijn de omgeving van de Deventer ziekenhuizen (vooral locatie Geertruiden), héél 
naoorlogs Noord en Zuid Colmschate, Schalkhaar en Diepenveen.  Een blik op een 
luchtfoto van Deventer in Google Earth laat onder meer zien dat deze gebieden 
veel hechte groenstructuren, grotere tuinen en alleenstaande woningen bevatten. 
Uit andere gebieden en buurten zijn minder waarnemingen bekend. Witte plekken 
zijn vooral te vinden in de industrieterreinen Bergweide en Kloosterlanden, de 
wijken tussen de Zwolseweg en Boxbergerweg, de laagbouw van de Rivierenwijk 
en de wijken met veel hoogbouw; Borgele en Keizerslanden.  Het lage aantal 
waarnemingen kan (per wijk verschillend) hier mogelijk verklaard worden door: 
 

- het lagere aantal waarnemers (industrieterreinen kennen ’s avonds weinig 
bezoekers en ook veel verstopmogelijkheden, o.a. in de diverse loodsen); 

- de beperkte maatschappelijke betrokkenheid van bewoners in sommige 
wijken; 

- de geringere bekendheid met of oplettendheid voor steenmarters onder 
sommige bevolkingsgroepen; 

- de lagere aantallen marters ter plaatse, of; 
- de lagere trefkans doordat de marters zich makkelijker kunnen 

verstoppen of heimelijk kunnen verplaatsen. 
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Opvallend is het nagenoeg ontbreken van waarnemingen uit de nieuwbouwwijk De 
Vijfhoek, terwijl er uit de ten zuiden aangrenzende oude wijken (deels ook 
kleinschalig essenlandschap met boerderijen) van Noord-Colmschate, volop 
waarnemingen komen. De mogelijke onaantrekkelijkheid van De Vijfhoek voor 
steenmarters heeft waarschijnlijk te maken met het modern urbane 
(minimalistische) karakter van de wijk met dicht aaneengesloten en opeengepakte 
bouw, weinig vegetatiestructuren en veel pleinen, gazons, wijd verspreide jonge 
bomen en sloten. Uit het buitengebied direct rond de stad en dorpen ontbreken 
eveneens waarnemingen, hoewel hier vermoedelijk zeker steenmarters leven. 
 
Ook valt op dat veel van de waarnemingen zijn geclusterd in bepaalde straten of 
op plekken. Veel melders melden vaste tijdstippen, plaatsen en routes waar ze 
marters zien. Deze indiceren mogelijk dat steenmarters in hoge mate vaste routes 
nemen. 

 
Er zijn twee waarnemingen uit de Gelderse zijde (westzijde) van de IJssel gemeld; 
in de wijk De Hoven. Deze marters zijn vermoedelijk via de IJsselbruggen 
overgestoken. Ook uit Twello zijn waarnemingen en huismarters bekend, alsmede 
in de buurt bij Wilp en Klarenbeek. Overigens is al langer bekend dat er 
Steenmarters ten westen van de IJssel voorkomen (Broekhuizen & Müskens 2004). 

5.3 Populatie 
Deventernaren zien en horen tegenwoordig ‘overal steenmarters’, vaak vluchtig 
rennend over straat, trippelend in de dakgoot, even schuilend onder auto’s en 
snel kruisend door tuinen, soms in groepjes tegelijk, dan meestal tweetallen. De 
waarnemingen zijn geregeld ’s avonds en ’s nachts, maar soms ook overdag. In 
Deventer is het niet moeilijk om de dieren op hun nachtelijke tochten te 
ontmoeten. De auteurs troffen na ca. drie kwartier rondrijden door de wijken van 
Diepenveen net na middernacht in zijstraten van Lichtenbergerlaan twee 
verschillende steenmarters kort na elkaar aan, waarvan er één even in de 
motorruimte van een auto kroop toen hij met een zaklamp werd beschenen en 
toen met grote sprongen van de ene oprit naar de andere sprong. Tijdens een 
eerdere zoektocht op een nacht in 2005 werden op twee uiteengelegen plekken 
steenmarters aangetroffen, op de Laan van Borgele en in de binnenstad.  
 
De vele waarnemingen zijn geen reden om te spreken van een ‘plaag’. Door het 
felle territoriale gedrag van de Steenmarter heeft de stad met omliggende dorpen 
draagkracht voor een redelijk vast aantal individuen. Uitgaande van een 
gemiddelde territoriumgrootte voor een resident mannetje van 78 ha, met daarin 
gemiddeld twee residente vrouwtjes (ieder 34 ha) en een tweetal jonge dieren, 
geeft voor de gemeente Deventer een schatting van tussen de 35 en 70 dieren. 
Het maximum aantal marters is waarschijnlijk aanwezig in het najaar met de 
aanwas van jonge dieren. Daarna wordt de populatie waarschijnlijk snel kleiner 
door sterfte en dispersie van jonge dieren. De gangbare populatie wordt geschat 
op tussen de 35 en 50 dieren. 

5.4 Schade en overlast  
Uit de vele meldingen is enigszins na te gaan op welke wijze en hoeveel overlast 
en schade steenmarters in Deventer veroorzaken, als volgt: 
 
Vervuiling en stankoverlast 
Steenmarters poepen en urineren vaak in of bij (slaap)nesten of zoals enkele 
Deventernaren het noemen: ‘legers’. Dit veroorzaakt een karakteristieke sterke 
muskusgeur, die tot in lengte van jaren kan blijven hangen. Tevens brengen 
steenmarters een veelheid aan prooien mee naar hun verblijfplaatsen. Wat ervan 
overblijft gaat tot ontbinding over, begint te stinken en veroorzaakt een 
insectenplaag (maden, vliegen, kevers). Geen enkele Deventernaar is bestendig 
gebleken tegen de stank van marterdrek en rottende dieren, en daarnaast ook 
nog krioelende beestjes.   
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Uit de enquête zijn 24 van zulke gevallen bekend. Als een verblijfplaats frequent 
gebruikt wordt kan de overlast zeer ernstig zijn en mogelijk schade veroorzaken, 
vooral bij langdurig verblijf door één of enkele marters en in geval van een nest 
met jongen, maar ook afhankelijk van waar een marter in het gebouw huist en of 
de stank en drek kan doordringen. 
 
Geluidsoverlast 
Steenmarters die zich in spouwmuren, dakbeschotten of op zolders bevinden 
kunnen behoorlijk luidruchtig zijn.  Deventernaren melden diverse geluiden: 
gestommel, geschuif, gestamp, katachtig gekrijs, geknaag of gekrabbel. Vaak 
bevinden zich slaapkamers onder de verblijfplaats van de Steenmarter waardoor 
mensen langdurig in hun nachtrust gestoord kunnen worden en daar soms 
panisch van kunnen raken. Er zijn 29 meldingen van geluidsoverlast 
binnengekomen. 
 
Vernielingen aan huizen 
In hun pogingen om krabbend en bijtend toegang te krijgen tot zolders of 
dakbeschot en daar een slaapplek te maken vernielen marters vaak 
isolatiemateriaal of dekriet. Hierdoor kan schade aan het dak, spouw of gevel 
ontstaan. Hiervan zijn twaalf meldingen binnengekomen.  De in de enquête 
gemelde schaden aan woningen (alleen reparatiekosten) komen in totaal neer op 
€3.750,-. Ongetwijfeld is dit een onderschatting omdat niet alle 
huisschadegevallen bij ons bekend zijn geworden. 
 
Vernielingen aan auto’s 
Automarters veroorzaken de hoofdmoot van alle overlast en schade door 
steenmarters in Deventer. Het totaal aantal meldingen van schade aan 
verscheidene vatbare motoronderdelen bij het sluiten van de enquête is 139 (tabel 
5.1). Dit is het aantal gevallen voor de jaren 2006 en 2007. Vooral bougiekabels 
moeten het ontgelden, vaak meermaals; één persoon claimt zelfs twaalf maal 
vervanging van bougiekabels. De meeste gevallen van autoschade vallen binnen 
de voorgenoemde hotspots: omgeving Deventer ziekenhuizen, Noord en Zuid 
Colmschate, Schalkhaar en Diepenveen. Vooral autobezitters in Colmschate 
ondervinden overlast. Ook hier is clustering in bepaalde straten te zien. In de 
wijken Zandweerd en Zwolse Wijk daarentegen, waar meerdere verblijfplaatsen 
zijn gemeld, is er maar één geval van autoschade opgegeven. Het lijkt er dus op 
dat steenmarters niet overal vandalen zijn, maar dat er dus sprake kan zijn van 
enkele probleemmarters. 
 
De telefonische enquête bij ongeveer de helft van alle autogarages en dealers in 
de Gemeente Deventer levert een ander beeld op (tabel 5.2). Hieruit blijkt het 
aantal jaarlijkse schadegevallen tenminste 292 te zijn. Ook hier komt schade aan 
bougiekabels en andere vatbare zachte bekabeling of slangen het meest naar 
voren. 
 
In de enquête voor Deventer worden uiteenlopende merken van verschillende 
autofabrikanten genoemd, waaronder: Mercedes sp., Volkswagen Transporter, 
Opel Astra, Peugeot Partner, Renault Megane Scenic, Renault Twingo, Renault Clio, 
Citroën C3, Citroën C3, Nissan Micra. Mitsubishi Carisma, Daewoo Lanos, Ford Ka, 
Ford Fusion, Mazda 626, Suzuki Alto, Suzuki Wagon, Hyundai Tucson, Kia Picanto, 
Toyota Picnic en Toyota Corrolla. Opvallend is dat hier veel Aziatische en Franse 
merken tussenzitten, maar een duidelijke voorkeur voor automerken van de 
marters komt hiermee niet naar voren, omdat we niet weten wat de verhoudingen 
tussen automerken in de aangegeven stadsdelen zijn. 
 
De kosten voor het laten repareren van eenmalige autoschade door steenmarters 
ligt in de orde van enkele tientallen Euro’s. Verder varieerde in Deventer de kosten 
voor het repareren van eenmalige kleine schade, zoals beschadigde kabels, tussen 
de €5 en €80. De schadekosten zijn afhankelijk van het automerk en de 
reparatie- of montagekosten. Het laten vervangen van een bougiekabelset kost 
gemiddeld €65. Het herhaaldelijk doorbijten van bougiekabels is cumulatief dus 
kostbaar. Een melder uit de enquête gaf aan al 12 keer bougiekabels te hebben 
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vervangen.  Bij schade aan duurdere of duurder monteerbare onderdelen en 
gevolgschade kunnen de kosten veel hoger zijn, tot €3.000,- Euro; het maximale 
bedrag dat als uitzonderlijk geval werd genoemd door een garage. In de publieke 
enquête kwamen dergelijke bedragen niet naar voren en vielen de kosten 
merendeels tussen de €65 tot €180.   
 
Het inschatten van de significantie van autoschadegevallen door steenmarters 
wordt zeer bemoeilijkt door onvolledigheid, misschatting, onzekerheid en 
uiteenlopendheid van factoren en cijfers.  We doen echter een schatting als volgt. 
In 2007 bedroeg het aantal geregistreerde motorvoertuigen in de Gemeente 
Deventer volgens het Statistisch Jaarboek 2007 zo’n 37.330 stuks. Er vanuit 
gaande dat er in de gemeente jaarlijks tenminste 292 schadegevallen 
plaatsvinden, zoals geïndiceerd wordt in de telefonische enquête aan 
garagebedrijven, dan zou nog minder dan 1% van de auto’s worden beschadigd. 
Hierbij is herhaaldelijke schade per voertuig niet eens meeberekend, zodat het 
percentage nog lager kan uitvallen. Uiteraard is niet bekend hoeveel auto’s er 
buiten of in een garage staan. Verder zijn alleen de grotere garages benaderd, de 
helft van de in totaal 33 autobedrijven binnen de gemeente. Het aantal jaarlijkse 
autoschade gevallen kan dus nog enkele tientallen hoger liggen. 
 
Als men uit gaat van gemiddelde reparatiekosten van €65 (vervanging 
bougiekabelset) + €50 (montage antimarterset) = €115 (het gemiddelde 
autoschadebedrag uit de enquête), dan is het totaal bedrag voor autoschade bij 
jaarlijks 292 schadegevallen van de in de Gemeente Deventer €34.500,-. Dit 
bedrag kan veel lager worden naarmate effectieve preventie (Hoofdstuk 7) 
structureel wordt toegepast. Nogmaals, dit is rekenen met de cijfers die zijn 
verkregen en het uitgekomen getal kan iets hoger of lager liggen. 
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Tabel 5.1  
Meldingen van autoschade door Steenmarters in Deventer in 2006 & 2007 

Type schade / onderdeel Aantal
Kabel of leiding ongespecificeerd 89
Bougiekabel 24
Ruitenwisserleiding 4
Koelwaterslang 8
Isolatiemateriaal  14
Totaal 139

 
Predatie van pluimvee of kleine huisdieren 
Steenmarters zijn roofdieren. Als ze de kans krijgen prederen ze op kippen, 
wedvluchtduiven, volièrevogels, cavia’s of konijnen.  In Deventer zijn zes gevallen 
bekend, waarbij twee konijnen en zes of meer kippen het slachtoffer waren. 
Steenmarters behoren tot de vermoedelijke daders. 
 
Schade aan tuinplanten 
In een aantal meldingen wordt aangegeven dat de Steenmarter schade aan de tuin 
toebrengt. In acht gevallen werden tuinplanten gesloopt. In vier van die gevallen 
wordt expliciet vermeld dat de vernielingen herhaaldelijk optreden.  In één tuin 
werd voorkeur voor Lavendel genoteerd.  
De schuldvraag is echter lastig. In slechts één geval werd de dader gezien. De 
vraag is zelfs nog of deze op heterdaad is betrapt. Graaf en sloopwerk van 
tuinplanten kan ook door huiskatten worden uitgevoerd en is een bekende 
ergernis van veel tuinbezitters.  Het is niet uitgesloten dat de negatieve 
beeldvorming over de Steenmarter ervoor zorgt dat het dier onterecht de schuld 
van andermans streken krijgt. 
 
Totaalbeeld en conclusie overlast en schade 
Wanneer de meldingen van schade en overlast bij elkaar worden opgeteld ontstaat 
het beeld in tabel 5.3. Van de 308 meldingen van steenmarters over de periode 
2006 & 2007, merendeels waarnemingen uit 2007, blijken er 210 meldingen van 
overlast en schade te zijn. Van de meldingen van overlast en schade is 66% 
autoschaden en dit treft minder dan 1% van alle auto’s in de gemeente Deventer. 
Zo’n 30% procent van de overlast- en schademeldingen heeft betrekking op 
gebouwen. Hiervan kan vervolgens worden ingeschat welk percentage dat is van 
alle huishoudens in de Gemeente Deventer. Het aantal huishoudens volgens het 
Statistisch Jaarboek 2007 (Gemeente Deventer 2007) is 39987. Dit betekent dat 
het aantal meldingen die aan woningen of huishoudens zijn gerelateerd in de 
categorieën ‘Vervuiling & stankoverlast’ en ‘Vernielingen aan huizen neer komen 
op respectievelijk 0,06 en 0,03% van alle huishoudens in de gemeente. Wanneer 
men er bijvoorbeeld vanuit gaat dat slechts de helft of zelfs een kwart van echte 
overlast en schade in woningen bekend is, dan is het nog steeds een zeer klein 
percentage van huishoudens in Deventer dat jaarlijks kan worden getroffen.  
 

Tabel 5.3  
Verhoudingen meldingen overlast en schade door Steenmarters in Deventer in 
2006 & 2007 
Type overlast of schade  Aantal
Vervuiling & stankoverlast 24
Geluidsoverlast 29
Vernieling aan huizen 12
Vernieling aan auto’s 139
Predatie huisdieren 6
Totaal 210

 
De conclusie is dat schade en overlast door steenmarters waarschijnlijk slechts 
een zeer klein percentage (<1%) van de bevolking in de gemeente Deventer treft 
en dat de problemen vooral spelen in de hotspots van bepaalde stadsdelen en 
dorpen. Hierbinnen opereren waarschijnlijk enkele probleemmarters, vaak zeer 
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lokaal op het niveau van straten tot buurten. Mogelijk is dit een aangrijpingspunt 
voor gerichte preventie (hoofdstuk 7). Er is veel reden om te relativeren. 
Bijvoorbeeld volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt zo’n 33% van de 
sterk stedelijke bevolking jaarlijks slachtoffer van vandalisme, diefstal en geweld, 
tegen zo’n 19% van de plattelandsbevolking. Volgens Elsevier (6 December 2007) 
lopen de kosten daarvan landelijk op tot enkele miljarden euro’s. Dat betekent 
niet dat steenmarterproblemen verwaarloosbaar zijn en laat onverlet dat 
schrijnende problemen behandeld moeten worden genomen. 
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Tabel 5.2  
Resultaten telefonische enquête navraag automarterschade bij grotere en bekende 
autogarages en dealers. 
 

Bedrijf Type schade  
 

Kosten  € Schatting 
aantal 
gevallen/jaar 

Bijzonderheden 

Wolters Kabel stuurbekrachtiging 
Koelleiding 
Bougiekabels 
Vaccuumslangen dieselauto’s 
 

100-3000 25 Steenmarternest achter 
garage! Klanten merendeels 
uit Colmschate 
Plaatst ultrasoon apparaat 

Elzebroek 
Car Service 

Bougiekabels Gem. 70 
voor 

vervangin
g 

bougieka
bel-set 

 

50 Klanten uit heel Deventer en 
de randdorpen w.o. 
Diepenveen 

Dusseldorp 
BV 

Meetsensoren in 
uitlaatsysteem koelslangen. 
Geen bougiekabelschade  

250-1000 50 Gevallen bij de Deventer 
ziekenhuizen, uit Colmschate, 
minder uit Schalkhaar 
 

Jochaniak, 
Autobedrijf B 

Waterslangen, elektriciteit, 
bougiekabels 
 

40-80 80 Heel Deventer 

Marsman 
Autoservice 
 

Bougies en waterslangen 100 3 Rand van Deventer 

Kwik-Fit Bougiekabels 40-100 5 Geen idee waarvandaan  
Aantal reparaties daalt 
 

Kwik-Fit Bougiekabels, elektronica 
 

50-300 5 Geen idee 

Doornink Bougiekabels, ABS, 
vacuumslangen 
 

10-200 20 Aantal reparaties neemt iets af 

Longbridge Bougiekabels ? 2 Nooit schade bij Minicooper 
en Landrover! Wel bij Japanse 
merken 
 

Janse Seat Bougiekabels, koelsysteem 200 10 Diverse merken 
 

Grouwstra Bougiekabels, koelsysteem, 
electronica 

100 20 Schade vaak bij Ford Ka 
Klanten uit omgeving 
Deventer ziekenhuizen en uit 
Colmschate 
 

Hoog 
Stoevelbeld 

Slechts 1 keer 
bougiekabelschade 

? 1 Klanten uit buitengebied; 
amper schadegevallen binnen 
 

Vd Zande Veel ruitensproeierleidingen ? 20 Kia en Mazdadealer; vooral 
randdorpen, o.a. Diepenveen 
 

Riemersma Slechts 1 keer vervanging 
bougiekabel Renault Clio 
 

? 1 

Endendijk Geen schade gevallen - -  
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In de betrekkelijke analyse van steenmarterproblemen zitten duidelijke hiaten. 
Hieruit volgt de uitdaging voor een gemeentelijk meldpunt om gevallen van 
overlast en schade specifieker of systematisch te gaan vastleggen en te 
monitoren. Dit voor het nog objectiever vastleggen van de problemen ter 
onderbouwing van het faunabeleid en het beter toesnijden van preventieve 
maatregelen en behandelingen. 

5.5 Bloemlezing reacties enquête 
Uit de schriftelijke antwoorden van de enquête is een selectie gemaakt die 
illustreren hoe de Steenmarter onder de Deventernaren leeft. Vanuit privacy zijn 
de namen van de respondenten weggelaten. 
 

“Bij ons in de tuin hebben mijn man en ik eergisterenavond 11-06-2007 een 
steenmarter gezien. Hij was al veel eerder gezien door andere mensen in onze buurt in 
Colmschate. Vele kabels doorgebeten van de auto's. De mensen vinden het 
bedreigend. Het is gewoon eng om met prachtig weer in je eigen tuin te zitten. Hij kwam 
onder struiken vandaan. We hebben een boerderij met een rieten dak, en zitten echt 
niet te wachten totdat de gemeente iets gaat doen, dan zit hij al bij ons aan het 
voeteneind, kortom als er geen actie wordt ondernomen door de gemeente, doen we 
het zelf, ik wil dat beest echt niet in huis hebben, we slapen er niet meer van!!!! 
Misschien is dit wel een strenge brief, maar het is voor ons ook een heel groot 
probleem, dat is toch wel te begrijpen?  Dit gaan we dus oplossen, hoe weten we nog 
niet, maar er komt wel een oplossing.... “ 
 
“Kreeg door dat ik bij u kan melden omtrent de aanwezigheid van marters. Heb ze 
vorige jaar al meerdere malen in mijn achtertuin gehad, ‘s nachts hoorde en zag ik er 
twee op het dak van mijn blokhut in de tuin. Hoop dat u wat aan deze info heeft, en als 
het aan mij ligt mag u ze zo snel mogelijk uitroeien, in de buurt zijn ook al meerdere 
auto's aangeknaagd. Ach ja u weet wel wat van schade ze aanrichten. Persoonlijk vindt 
ik dat de gemeente hier toch eigenlijk een rol in heeft, ondanks dat het een beschermd 
soort is. Maar goed....” 
 
“Ik woon in de binnenstad van Deventer, in een oud schoolgebouw. Op zolder hebben 
wij minstens één steenmarter. De enige overlast die ik ondervonden heb is het lawaai. 
De eerste nacht dat ik hem hoorde wist ik niet wat me overkwam, ik dacht dat er 
mensen op zolder aan het sjouwen, slepen en springen waren. Een aantal weken 
geleden lag er ook  een dode op ons dak. Harry, zoals ik de steenmarter noem, is nu 
zo'n drie weken op zolder, zover ik weet. Het idee dat hij er zit vind ik leuk, alleen het 
lawaai is minder. Ik hoop dat ik jullie hiermee heb kunnen helpen.” 
 
“Sinds een paar jaar ontzettend veel last van de steenmarters!!! (las bericht in krant en 
hoorde u op radio OOST). Even een reactie omdat wij veel overlast hebben gehad 
zowel IN als om het huis. Diverse malen is Marter Control Unit Lochem bij ons aan het 
werk geweest hetgeen ons behoorlijk wat geld gekost heeft. Vanzelfsprekend een brief 
aan de gemeente geschreven (eind 2005).Het antwoord liet lang op zich wachten maar 
toch is mijn  brief uiteindelijk beland bij het ministerie van landbouw. Beschermd dier 
maar wie beschermt ons????? Nachten niet kunnen slapen omdat het marterpaar 
bezig was. En dan al de prooi en daardoor madenoverlast!!!! Niemand gun ik deze 
ellende!! Het zou erg plezierig zijn indien er een fonds in het leven geroepen zou 
worden voor al deze onkosten. Verder onze auto: ook hier zijn kabels doorgebeten en 
onlangs hadden de marters onder  de motorkap een tennisbal en dode muis op het 
motorblok gelegd en dat terwijl we zoveel voorzieningen hadden getroffen. Het is echt 
een obsessie!!! Bijna dreven deze beesten ons ertoe om te moeten verhuizen!!! Graag 
dit verhaal even onder uw aandacht  en graag voor al onze onkosten (ong. 400 euro) 
een fonds!!!” 
 
 “Mooi dier. Ook hier is de steenmarter aanwezig. Als wij op een mooie zomeravond 
buiten zitten (stil zitten, lezen) is het vrijwel altijd raak. “Hoor, kijk daar gaat ‘ie weer  ”. 
Een steenmarter steekt het pad over en verdwijnt weer in het struikgewas. Ook hebben 
we er al eens twee tegelijk gezien (paartje?)  Overlast ervaren we er –nog- niet van. 
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Wellicht omdat wij er -nog- geen overlast van ervaren vinden wij de aanwezigheid niet 
storend, sterker wij vinden het zelfs wel een beetje bijzonder.” 
 
“Hoe ervaren mensen de aanwezigheid van het dier in hun omgeving? Nou ik ervaar 
het als zeer hinderlijk. Normaal hou ik juist van dieren maar als ze zoveel schade 
toebrengen dan vind ik dat zeer hinderlijk. Ik heb uit de buurt ook wel enkele reacties 
gehoord, dat mensen het als vervelend ervaren.” 
 
“Omdat het voorjaar was zat ik er erg over in dat hij/zij een nest zou gaan maken bij ons 
en allerlei gevangen beesten mee zou slepen naar ons huis. Ik ben vegetariër, en houd 
heel veel van (alle) dieren, maar een huis met kadavers gaat me te ver. Zoals het er nu 
naar uitziet heeft de steenmarter geen nest gemaakt. Het ruikt hier nog steeds fris en 
fruitig! Dus wat mij betreft mag hij hier rond blijven scharrelen (zolang hij met zijn 
tanden van onze Heilige Koe de auto afblijft! Dan ga ik mijn auto bewerken met peper!” 
 
“Eindelijk kunnen wij ons ei kwijt. Ook wij hebben zoals zoveel mensen al heel lang last 
van deze mooie, maar ook verschrikkelijke rotbeesten. Tot twee maal toe zijn er kabels 
van onze auto’s doorgebeten. Gelukkig is mijn man monteur dus was dit leed nog wel 
te overzien. Erger is echter dat deze beesten ook in ons huis zijn en wel op zolder 
tussen de plafonds. Eerst bij onze dochter en nu boven onze slaapkamer. Als je daar ’s 
nachts wakker van wordt dan lijkt het wel of ze een halve meter bij je vandaan zitten. 
En wat ze allemaal niet kunnen vernielen! Wij zijn zo al vele nachten wakker geweest! 
Wij hopen dat er veel mensen melding van maken zodat er misschien eindelijk eens 
wat aan gedaan kan worden. Voor mijn part gif of een vangmiddel, als ze maar 
verdwijnen.” 
 
“We hebben in de afgelopen twee jaar 4-5 keer een steenmarter in onze achtertuin 
gezien. We hebben geen overlast, dus we ervaren het niet als negatief. We zijn 
natuurliefhebbers, dus dieren zijn in principe welkom.” 
 
“Ik las op internet dat de Gemeente Deventer graag de overlast door steenmarters in 
kaart wil brengen. Vandaag (18 juni 2007) is voor de tweede keer een bougiekabel van 
mijn auto doorgeknaagd. Volgens de monteur van de ANWB komt dit door een 
steenmarter. Ook heeft deze steenmarter snoep achtergelaten op mijn motorblok. Op 
zich vriendelijk, zij het dat het snoep is gesmolten en moeilijk verwijderbaar is.” 
 
“In mei 2005 zag ik in de Graaf van Burenstraat een steenmarter onder een auto 
schieten. Ik had wel gehoord dat ze inmiddels ook in Deventer voorkwamen, maar had 
zo’n beest niet in de Binnenstad verwacht. Het dier leek op zijn gemak en wachtte tot 
mensen voorbij gefietst waren. De auto’s werden als een soort stapstenen gebruikt om 
zich door de stad te verplaatsen. Ik vind het leuk dat er dieren zijn die zich aan zo’n 
moeilijk habitat kunnen aanpassen, en ik vind het ook een erg mooi beest. Ik merk dat 
ik nu altijd op Steenmarters gespitst ben als ik ’s avonds door Deventer fiets.” 
 
“Ik woon op de beneden etage van een flat. Bij een nachtelijke sanitaire 
slaaponderbreking wil ik nog wel eens voor het raam staande de nacht in turen. Soms 
zie ik een egeltje of een muisje. Medio april 2007 bemerk ik tot mijn verbazing twee 
steenmarters (Ze lijken op grote eekhoorns, maar met een soepeler lijf). 
Ze huppelden achter elkaar aan en hadden, zo concludeerde ik, kennelijk het voorjaar 
in het hoofd. Ik kon ze zo'n vijftig meter volgen bij mij voor het huis over het trottoir, 
onder geparkeerde auto's door, waarna ik ze "kwijt" raakte. Ik wilde u dit niet 
onthouden.” 
  
“Wij wonen in Colmschate, bij basisschool Colmschate in Deventer en hebben vorig 
najaar een steenmarter te gast gehad in onze fietsenschuur. Een aantal dagen 
daarvoor was in de wijk aan de andere kant van de school, actief bestrijding uitgevoerd 
door een mijnheer uit Holten met fretten. Hij had ook overal geurpotjes geplaatst. Ik 
vermoed dat de marter daarom de sportvelden overgestoken was en bij ons kwam 
uitrusten. Er was geen sprake van nestvorming of aanwezigheid van prooidieren. Er 
lagen wat keuteltjes. En onze kat (niet vies van een muis of konijntje) raakte helemaal 
over zijn toeren en vloog weg. De woningbouwinspecteur stelde vast dat het om 
uitwerpselen van een steenmarter ging, en dat hij hieraan niets kon doen omdat het om 
een beschermde diersoort gaat. (Voor de ventilatie heeft de schuur grote gaten die ik 
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dan zelf zou kunnen dichtmaken). Wij hielden kippen en hebben deze meteen in 
veiligheid gebracht. Vooralsnog is ons konijn in een afgesloten hok nog hier. De 
kippetjes hadden we altijd los. 

De frettenmijnheer uit Holten heeft zijn rol weer opgepakt en dit voorjaar is de 
steenmarter weer bij ons terug. Nu in het woonhuis, dat wij huren van 
Woningbouwvereniging Ieder1 aan de Stoevenbeld. Waarschijnlijk komt de steenmarter 
tussen de buitenmuur en de spouw; we horen hem iedere avond over het platte dakje 
van onze uitbouw trippelen. Het lijkt net alsof er een hond over het platte dak / in 
huis loopt. Maar als wij buiten gaan kijken met een zaklamp, zien wij (uiteraard) niets.  
De steenmarter komt niet binnen achter het schot van het schuine dak, dat wij 
gebruiken als zolderopslagruimte. Ik merkte wel dat er een aantal dakpannen kapot 
waren waardoor hij misschien een ingang in ons huis zou kunnen hebben. Ik heb 
daarop alle gaten en gaatjes in dakpannen en muur dichtgestopt met doekjes, puur uit 
nieuwsgierigheid om de ingang te kunnen vinden (en dicht te maken) Leverde niets op. 
De kapotte dakpannen zijn door de woningbouwvereniging inmiddels vervangen. Maar 
ook dit maakt niet veel uit. Ergens heeft de steenmarter een ingang, ik vraag me af of 
dat bij ons is. (Wij wonen met 5 huizen onder 1 dak). 

Omdat het voorjaar was, zat ik er erg over in dat hij/zij een nest zou gaan 
maken bij ons en allerlei gevangen beesten mee zou slepen naar ons huis. Ik ben 
vegetariër, en houd heel veel van (alle) dieren; maar een huis met kadavers gaat me te 
ver. Zoals het er nu naar uit ziet, heeft de steenmarter geen nest gemaakt. Het ruikt hier 
nog steeds fris en fruitig! Dus wat mij betreft mag hij hier rond blijven scharrelen (zolang 
hij met zijn tanden van onze Heilige Koe de Auto afblijft!  Dan ga ik mijn auto bewerken 
met peper).” 
 
“Geachte lezer, naar aanleiding van een artikel in de krant wat de overlast van 
steenmarters aangaat wil ik graag volgend kwijt. Het is bijna een landelijk probleem aan 
het worden en is de overlast van dit prachtige diertje soms zodanig dat wanhopige 
bewoners zelf “creatief” aan de slag gaan met alle (soms gevaarlijke) situaties van dien. 
Er is echter voor grote calamiteiten een ontheffing te krijgen en dan wil ik u attent 
maken op een pracht product dat diervriendelijk vangt en het dier stressvrij kan worden 
verplaatst (indien gewenst). We spreken hier over een elektronische vangkooi waarvan 
ik u bij gebleken interesse graag een demonstratie wil geven. We hebben met deze 
kooi reeds de krant gehaald en is het product in Duitsland een echte kaskraker. 
Steenmarters zijn uitzonderlijk moeilijk te vangen, deze kooi echter is zeer vernuftig en 
vangt gegarandeerd als men onze instructies opvolgt.” 

5.6 Beleving en houding 
De enquête geeft een indicatie van de beleving van Steenmarters door 
Deventernaren. Daaruit komen zowel negatieve, neutrale als positieve houdingen 
naar voren.  Het gros van de Deventernaren vindt steenmarters lastig (negatief), 
sommigen vinden het een interessant beest maar wel lastig. Mensen die zelf geen 
overlast of schade hebben geleden tonen tolerantie of interesse voor het dier. Een 
handvol natuurliefhebbers had een duidelijk positieve houding. 
 
Uit verschillende reacties blijkt dat sommige mensen echt bang zijn voor 
steenmarters, vooral in verband met de nachtelijke activiteiten van de dieren. Er 
bestaat angst dat het ‘beest’ binnendringt in huis en mogelijk zelfs in bed komt 
en aan je tenen ‘knaagt’. Voor veel mensen is de auto inderdaad de heilige koe. 
Dat de marter daar zaken aan vernielt en mensen flink op kosten kan jagen 
draagt voor een belangrijk deel bij aan het slechte imago. Mensen die het dier in 
huis hebben kunnen weliswaar veel meer overlast ervaren, maar dit speelt veel 
minder dan autopech. Zoals bij de meeste roofdieren wordt het slechte imago van 
de Steenmarter ook verklaard door het feit dat hij andere dieren eet. Er wordt in 
enkele gevallen dan ook melding gemaakt van een afname van het aantal kleine 
zangvogels in de woonomgeving. Ook wordt gemeld dat er vogelnesten en 
nestkasten worden geplunderd. Andere factoren worden dan niet meegenomen, 
zoals de predatie door huiskatten, verkeersslachtoffers, luchtvervuiling 
menselijke verstoring e.d. De verwarring met knaagdieren, zoals ratten, helpt 
overigens ook niet. 
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Alle streken van de Steenmarter samen genomen maken het dier onderwerp van 
ongenuanceerde verhalen, die in de media kunnen worden aangedikt, waardoor 
een hetze tegen het dier kan ontstaan. Uit de enquête, interviews en berichten op 
Internet blijkt dat er inderdaad lieden zijn die het recht in eigen handen nemen en 
steenmarters definitief zelf of laten bestrijden met ongeoorloofde middelen 
(klem, geweer, gif, knuppel), of daar bereid toe zijn. 
 
Er kan worden geconcludeerd dat het imago van de Steenmarter in Deventer 
verbetering behoeft met nadruk op werkelijke overlast en schade en ook aandacht 
voor de nuttige eigenschappen van het dier, waaronder zijn rol als rattenvanger. 
Er is reden genoeg voor een goed onderbouwde relativering, anders zal 
voornamelijk een handvol natuurliefhebbers het dier positief blijven waarderen. 
Voorlichting met objectieve informatie en effectieve oplossingen is het geëigende 
instrument om dit probleem in hoge mate te verhelpen.  

5.7 Aanpak steenmarterperikelen tot dusver 
 
Stand van zaken ‘Van het kastje naar de muur’ 
Uit het onderzoek van De Wever (2001) en de onderhavige studie blijkt een 
meldpunt klachten beschermde dieren bij de Gemeente Deventer een belangrijk 
knelpunt te zijn.  Het niet direct kwijt kunnen van klachten of informeren over 
steenmarters levert bij veel burgers ergernis op, die tevens de negatieve 
beeldvorming over het dier aanwakkert. Uit de interviews blijkt dat mensen graag 
direct en goed geïnformeerd willen zijn door een duidelijk aangewezen instantie 
met een trefzekere oplossing, en dus niet ‘van het kastje naar de muur worden 
gestuurd’, zoals tot dusver het geval was. Klachten werden wel geregistreerd bij 
het Meldpunt Openbare Ruimte of de publieksbalie, maar voor de behandeling van 
steenmarterproblemen werd doorverwezen naar externe deskundigen, waaronder 
een drietal vrijwilligers van de Zoogdierenwerkgroep Overijssel woonachtig in 
Deventer (waaronder de eerste auteur) en de Marter Control Unit (MCU) uit 
Lochem.  
 
De vrijwilligers van de zoogdierenwerkgroep konden meestal niet adequaat of 
structureel hulp bieden, gezien het gebrek aan middelen en bevoegdheid. Uit de 
gesprekken met de vrijwilligers bleek toen al dat mensen door gebrek aan 
betrouwbare eerste hands informatie zich informeerden via Internet waar veel 
zinloze huis-tuin-en-keuken middelen worden voorgeschreven. Daar vinden 
mensen ook min of meer negatief getinte informatie over steenmarters. In een 
aantal gevallen dreigden mensen dan ook een ‘deskundige’ in te huren die het 
probleem permanent zou komen verhelpen, wat dat dan ook mag betekenen.  
 
 

Een zekerende automarter.  
(Bron: BBC Wild Europe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tevens is veel beroep gedaan op de Marter Control Unit, die inmiddels een 
behoorlijke reputatie in Deventer heeft opgebouwd en in de lokale en regionale 
media veel aandacht heeft gekregen. Bij de curieuze werkwijzen en 
(kosten)effectiviteit van de MCU kunnen echter kanttekeningen gezet, onder 
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andere in het kader van de wetgeving (zie tekstbox hoofdstuk 6). De heer Büscher 
van het MCU wilde niet ingaan op de vraag om zijn werkwijzen toe te lichten, 
waardoor niet duidelijk werd of hij wel legitiem te werk gaat. 
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6 ERNST VAN STEENMARTERPERIKELEN  

In dit onderdeel wordt een analyse gemaakt van steenmarters in relatie met de 
mens en de ernst van de problemen die zich bij het samenleven kunnen 
voordoen. 

6.1 Dieren in de stad  
Van alle dieren op aarde is de Steenmarter zeker niet het enige (beschermde) dier 
die in directe nabijheid leeft van de mens en daarmee in conflicten kan raken. 
Overal waar de mens de natuur opsoupeert, in cultuur brengt en het landschap 
steeds intensiever gebruikt ontstaan zowel goede als slechte relaties met dieren. 
De ernst van de conflicten is zowel afhankelijk van de menselijke attitude als de 
wezenlijke overlast of schade. Een aantal dierensoorten trekt facultatief op in het 
stedelijke of urbane landschap, veelal aangetrokken door een veelheid 
gemakkelijk te exploiteren hulpbronnen. Andere dieren worden juist gedwongen 
in het stedelijke milieu te overleven door snelle urbane inkapseling, waardoor ze 
geïsoleerd of vervreemd raken van het oorspronkelijke milieu in de natuurlijke of 
landelijke omgeving. Het probleem Steenmarter is zeker niet uniek en op een 
schaal van ernst van mens-dier-conflicten is er reden om te relativeren. Naast de 
Steenmarter staan in Europa ook andere zoogdieren in meer of mindere mate op 
gespannen voet met de mens. In Groot-Brittannië, bijvoorbeeld, waar de 
Steenmarter overigens niet voorkomt, kunnen mensen bepaalde hinder 
ondervinden of ervaren door dassen en vossen. In zuidelijk Europa is het de 
Relmuis of ‘zevenslaper’ die voor nachtelijke overlast kan zorgen. Dat is allemaal 
niets vergeleken met de dieren waar men elders in de wereld mee kampt, waarvan 
onderstaand enkele voorbeelden tot in het extreme zijn gegeven.   

 
- In Noord Amerika leeft de Wasbeer bij de mensen in; inmiddels ook 

geïntroduceerd en gevestigd in Europa. Net als de Steenmarter betrekt dit 
dier ook woningen, vaak in schoorstenen van de openhaard en op lege 
zolders. Het dier kan zeer agressief zijn tegen huisdieren en mensen 
wanneer er jongen in het spel zijn. De problemen met het dier in 
woningen zijn overeenkomstig met die van de Steenmarter en ook 
dezelfde preventiemiddelen worden toegepast. 

 
- Door de snel uitbreidende villawijken rond de kuststeden van Australië 

raken steeds meer dieren in het urbane milieu ‘gevangen’. Zo ontstaan er 
diverse problemen met wilde dieren van kaliber. Er duiken bijvoorbeeld 
steeds meer zeer giftige slangen op in en bij woningen. Het probleem van 
de beschermde possums, die daar net als de Steenmarter overlast en 
schade in woningen kan veroorzaken, valt daarbij weer in het niets.  

 
- De stad Anchorage in Alaska oefent een sterke aantrekkingskracht uit op 

honderden elanden en tientallen zwarte beren en grizzlyberen, die naast 
het veroorzaken van veel materiele schade aan goederen een groot 
veiligheidsprobleem (vooral in het verkeer) voor mens en huisdieren 
vormen. Ook de stad Brasov in Transsylvanisch Roemenië kampt in 
toenemende mate met beren in de randen tot in het centrum van de stad 
en in 2005 heeft een beer er zelfs een mens gedood en anderen verwond. 

 
- In de parken van Bombay, India, leven luipaarden die op mensen jagen! In 

2004 werden 14 mensen door luipaarden gedood, waarvan het merendeel 
kinderen. 
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6.2 Marterplaag? 
Geregeld wordt er in de media gesproken over een ware ‘marterplaag’. Er is echter 
zo dat steenmarters, net als andere roofdieren onder de reptielen, zoogdieren en 
vogels, geen plaagproporties kunnen aannemen omdat ze aan ecologische regels 
zijn gebonden en eigenlijk alleen maar reageren op wat er lager in de 
voedselketen gebeurt. De populatiegroei van deze roofdieren wordt sterk aan 
banden gelegd door het beperkte aanbod van geschikt leefgebied in sterk 
verdedigde territoria, die vaak behoorlijk groot zijn. De draagkracht voor 
steenmarters wordt verder beperkt door het aanbod voedsel, veilige rustplaatsen, 
dekking en de aanwezigheid van andere roofdieren als concurrenten of 
predatoren, en waarschijnlijk ook andere factoren inherent aan het stedelijke 
milieu. De draagkracht voor een steenmarterpopulatie in een stad als Deventer is 
dus aan een limiet gebonden en een balans is waarschijnlijk al bereikt.  
 
Het kan lijken alsof er heel veel marters in een stadsdeel aanwezig zijn en dat 
komt doordat ze wisselend gebruik maken van diverse (dag)rustplaatsen. Tevens 
maken ze snel lange nachtelijke tochten door de straten en dezelfde dieren 
kunnen op diverse plaatsen worden gezien, vooral op lente- en zomeravonden. 
Een stadsdeel bevat echter een maximum aan individuen. We gingen in onderdeel 
5.3 al uit van een gemiddelde territoriumgrootte van 78 ha voor residente 
mannetjes en 34 ha voor residente vrouwtjes, waarbinnen dan ook nog jonge 
dieren kunnen rondhangen. Waarschijnlijk zijn alle geschikte stads- en 
dorpsdelen al betrokken en kunnen er geen marters meer bij. Naar schatting 
komen er dan tussen de 35 en 70 steenmarters in de Gemeente Deventer voor. 
Met jongenaanwas in het najaar zullen de meeste dieren aanwezig zijn.  
 
Ook de waarnemingen van marterfamilies, veelal een moertje met haar jongen, 
kunnen ook het beeld van een marterplaag voeden. Uit de enquête komen veel 
meldingen van 2 tot drie marters tegelijk op stap, ook vechtende dieren. Veel 
jonge dieren trekken echter in de loop van de winter weg naar het buitengebied of 
betrekken leeggevallen territoria, waardoor de populatie van residente of 
gevestigde dieren sterk kan verkleinen.  
 
In de populatie bevinden zich steenmarters die plaatselijk voor hinder zorgen, 
maar hoogstwaarschijnlijk zijn niet alle individuen hier schuldig aan en leven zelfs 
geheel onopvallend. Uit de enquête blijkt mogelijk dat steenmarterproblemen zich 
in bepaalde wijken tot straten kunnen concentreren, wat mogelijk betekent dat er 
enkele marters voor problemen zorgen en anderen zich heimelijk en bescheiden 
gedragen (onderdeel 5.4).  Doorgaans is de ernst van de problemen wisselend en 
situatieafhankelijk (zie verder).  
 
Conclusie is dat men de veelal solitaire en sterk territoriale steenmarters niet over 
één kam moet scheren met bijvoorbeeld bruine ratten, die in sociale verbanden 
zeer hoge dichtheden kunnen aannemen en als ongedierte kunnen worden 
aangemerkt omdat ze een gezondheidsrisico voor de mens vormen. In dit geval is 
de Steenmarter als rattenverdelger een bondgenoot voor de mens, zeker in de 
huidige situatie met een rattenplaag in diverse delen van Deventer. De 
steenmarterpopulatie wordt duidelijk aan banden gelegd.   

6.3 Mate van overlast en materiële schade  
In het navolgende wordt beschouwd wat normatief en objectief kan worden 
verstaan onder overlast en materiele schade door steenmarters. Als eerste wordt 
per categorie antwoord gegeven op de vraag wat nu wezenlijk de conflicten 
tussen steenmarters en mensen zijn. Er kan sprake zijn van meerdere soorten 
overlast en materiële schade door steenmarters, waarvoor een onderverdeling kan 
worden gemaakt. Tenslotte wordt de ernst van de overlast en schade 
respectievelijk bepaald door de invloed op het welzijn van de mens en de 
schadekosten. 
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Naast de navolgend beschreven steenmarterperikelen woedt er actueel een 
discussie over de predatie op beschermde natuurwaarden (o.a. weidevogels, 
steenuilen) door steenmarters. Dit is echter een discussie op zichzelf en vooral 
een probleem in het landelijke gebied, waardoor het hier niet verder wordt 
behandeld.  
 
Overlast door steenmarters in huis 
Uit de enquête en interviews blijkt dat een steenmarter in huis verschillend door 
mensen wordt ervaren. Perceptie, attitude en kennis van het dier of waardering 
voor natuur in het algemeen bepalen of het als probleem wordt ervaren en de 
mate waarin. Hier volgt een beschrijving van de immateriële overlast die door een 
steenmarters bij mensen kan worden veroorzaakt en de factoren die de perceptie 
of gevoel van overlast versterken of juist zorgen voor tolerantie of aanvaarding. 
 
Geluidoverlast door ‘huismarters’ in woningen 
Een Steenmarter kan op momenten een notoire nachtbraker zijn wanneer hij 
woningen betrekt. Bewoners kunnen voortdurend uit hun slaap worden gehouden 
door het getrippel, gemor, gesleep, gestommel, geschuif, gebonk, gekrab, gerol 
en ‘geknaag’ dat het dier kan produceren op of onder het dak en tussen plafonds 
of muren. Het lijkt alsof er ‘een inbreker in huis is’ en men spreekt ook wel van 
een ‘poltergeist’ fenomeen. Dit is in tegenstelling tot de aanwezigheid van 
bijvoorbeeld (vleer)muizen, die alleen een ritselend geluid maken. Een volwassen 
Steenmarter spookt vooral op vaste tijdstippen in de vroege ochtenduren. 
Wanneer een marter terugkomt van zijn nachtelijke foerageertocht speelt hij vaak 
nog even na of ordent zijn slaapplek alvorens te gaan slapen. De Steenmarter is, 
net als veel andere roofdieren onder de zoogdieren, een zeer speels dier die 
graag gebruik maakt van allerlei speeltjes, waaronder steentjes, walnoten, 
tennisballen, badmintonhoedjes. Deze worden op straat, in tuinen of op daken 
gevonden en meegenomen naar de dagrustplaats. Het rollen van bijvoorbeeld 
steentjes in de dakgoot kan lawaaierig of storend zijn. Net als jonge katten zijn 
vooral jonge marters onder elkaar bijzonder speels. Jonge steenmarters zijn 
gedurende perioden in de nacht en ook overdag actief. Ze maken piepende en 
grommende geluiden bij het ravotten, bij het krijgen van prooi en het spelen met 
objecten. Parende of vechtende steenmarters kunnen het helemaal bont maken 
met hun katachtige gekrijs. Kortom, steenmarters kunnen voor een onrustige 
nacht zorgen, vooral wanneer hun vertrek of speelplek dicht aan iemand’s 
slaapkamer ligt. Het is goed voorstelbaar dat voor sommige mensen het 
martervertier onhoudbaar wordt. Er zijn zelfs gevallen bekend waar mensen er 
voor kiezen om voor langere tijd weg te gaan of zelfs te gaan verhuizen. Het 
laatste was ook bijna het besluit van de familie Olthof uit Schalkhaar. Zij werden 
langdurig door een Steenmarter onder de dakkapel van de slaapkamer geteisterd, 
totdat het marterverblijf hermetisch werd afgesloten en het stil werd. 
 
De geluidsoverlast door steenmarters vindt vooral plaats in de late lente en in de 
zomer en is het hevigst in het geval er een marterfamilie als krakers aanwezig 
zijn, oftewel een moertje met haar kroost. Meestal is de geluidsoverlast tijdelijk. 
Op een gegeven moment verhuizen de marters naar een andere plek. Tijdens de 
kraamperiode kan een martergezin enkele maanden aanwezig zijn, maar wordt de 
geluidsoverlast pas onacceptabel wanneer de jongen groter zijn en druk spelen. 
Kort daarna, wanneer de steenmarterfamilie meestal verhuist, houdt de 
geluidsoverlast op. Dan kan de marterfamilie wel weer op de nieuwe plek, 
bijvoorbeeld een paar huizen verder, voor overlast zorgen, soms langdurig.  
 
In de leefruimte van mensen komen steenmarters zelden. Slechts één van de 
respondenten gaf het vermoeden dat een steenmarter in de woonkamer was 
geweest via een open raam. Zo nu en dan vallen (jonge) steenmarters door een 
systeemplafond. 
 
Het is lang niet allemaal kommer en kwel bij steenmarters te gast. Solitaire 
marters zorgen meestal veel minder voor overlast en kunnen zelfs ongemerkt 
aanwezig zijn. In veel gevallen horen mensen niet meer dan nachtelijk getrippel in 
de dakgoot.  
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De conclusie is dat steenmarters in bepaalde situaties voor nachtelijke verstoring 
van de nachtrust kunnen zorgen. Wanneer dit nachten achtereen voortduurt en 
lichte slapers niet aan hun nachtrust komen, dan kan dit als onacceptabel worden 
beschouwd. Daarentegen zijn er ook een (onbekend aantal) gevallen van 
steenmarters die heimelijk en bescheiden te gast zijn, wat dan redelijkerwijs 
aanvaardbaar is zolang er geen onacceptabele schade wordt aangericht. 
 
Ervaring als ‘eng’ of ‘schadelijk’ dier 
Een aantal mensen (vooral vrouwen en kinderen) kunnen de Steenmarter als een 
eng, vies of gevaarlijk dier ervaren. Sommige mensen kampen zelfs met de 
gedachten dat het dier je in de ‘tenen kan bijten’, ‘kinderen of huisdieren aanvalt’ 
of zelfs bij je ‘in bed kan kruipen’. Deze angst kan doorslaggevend zijn voor het 
in paniek raken en aanleiding zijn om te gaan verhuizen. Angst wordt meestal 
veroorzaakt door het onbekende ofwel gebrek aan kennis van het dier en door 
vergelijking met dieren waarvoor veel mensen een archetypische angst koesteren; 
denk vooral aan ratten. Deze fobie kan worden aangewakkerd en versterkt door 
de verkeerde berichtgeving over de Steenmarter en foute vergelijkingen in de 
media alsmede de indianenverhalen die versterkt van mond tot mond gaan. Zo 
wordt veel en in hoge mate onterecht geschreven over een ‘marterplaag’, ‘de 
vieze gewoontes van het dier’, ‘ziektedrager’ en zelfs ‘knaagdier’, waarbij de 
vergelijking met ratten al snel wordt getrokken. De nachtelijke en heimelijke 
leefwijze van de Steenmarter maakt hem tevens in hoge mate obscuur en 
sommige optieken duister. Overigens zijn er geen aanwijzingen dat steenmarters 
ziekten overbrengen op mensen. De steenmarter kan dus niet, ondanks 
individuele angsten, worden aangemerkt als een gevaar voor de volksgezondheid.  
 
De steenmarter valt ook niet zomaar mensen aan, tenzij het dier in een hoek is 
gedreven of wordt belaagd, en zal dan hoogstens van zich af bijten. Berichtte 
gevechten met huisdieren zal vooral betrekking hebben op zeldzame conflicten 
met huiskatten, waarbij steenmarter en kat elkaar behoorlijk kunnen toetakelen. 
Roofdieren in conflict met elkaar, zeker wanneer ze tegen elkaar zijn opgewassen, 
kiezen vanuit overleving en het vermijden van verwonding echter meestal voor 
afdruipen. 

 
Gevoel van onrecht en onveiligheid 
Veel mensen vinden het onrechtvaardig dat ze schade moeten lijden door een 
beschermd dier, en voelen zich daardoor zelf onbeschermd, vooral voor wat 
betreft autoschade en de mogelijke gevolgen daarvan. Het dier mag ‘ongestraft 
zijn gang gaan’ en de wetgeving is ‘eenzijdig’ en ander commentaar in die 
strekking werd door veel respondenten gegeven. Ook de kosten voor reparatie en 
preventie staat mensen (terecht) tegen en er wordt door velen van de overheid 
verlangd om op zijn minst te delen in de schadekosten. 

 
Waardering 
Uit de enquête en interviews blijkt ook dat er veel mensen zijn die een neutrale 
houding of waardering hebben voor de Steenmarter en het helemaal niet erg 
vinden dat het dier in huis logeert, zolang er geen overlast of schade optreedt. De 
Steenmarter heeft veel eigenschappen die hem ook aantrekkelijk maken voor deze 
mensen, overigens vaak mensen met interesse voor natuur of natuurbescherming. 
Zo wordt ook wel het volgende over de Steenmarter gezegd en geschreven: mooi, 
grappig, schattig en/of nuttig dier. Bijvoorbeeld, de familie Steffin uit Colmschate 
was zelfs zeer te spreken over ‘hun steenmarter’ en vertelde met trots over hun 
ervaringen met het dier. Het dier veroorzaakte bij deze mensen tot dusver geen 
overlast of schade, ook niet bij de buren in de huizenrij. De familie van Zanten uit 
Colmschate was zelfs bereid om een marterhuis voor hun marter in de tuin te 
bouwen.  
 
Ernst van immateriële overlast 
In bepaalde gevallen kunnen Steenmarters voor onacceptabele geluidsoverlast 
zorgen, naast andere overlast door stank en vervuiling (zie onder materiële 
schade).  In dit geval dienen mensen goed geadviseerd en geholpen te worden.  
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In andere gevallen is de aanwezigheid van een Steenmarter amper merkbaar of is 
er nauwelijks sprake van geluidoverlast, vervuiling of schade, afhankelijk van de 
plek waar het dier huist. In dat geval moet worden bekeken of er wel noodzaak is 
tot verjaging van het dier, of dat zijn aanwezigheid aanvaardbaar is. Indien er 
geen schade of overlast kan optreden en wanneer mensen geen angst hebben 
voor het dier en het vanuit natuurbeleving kunnen waarderen, dan is hoeft er niks 
aan de hand te zijn en kan worden gedoogd. 

 
In veel gevallen kunnen angst en verkeerde percepties worden weggenomen door 
mensen duidelijk en objectief voorlichting te geven over de leefwijze van de 
Steenmarter, zijn voordelen als schakel in de natuur en preventieve middelen 
middels de steenmarterfolder, webpagina of in een persoonlijk gesprek met de 
deskundige. In geval van niet te overkomen panische angst staat kan het welzijn 
van mensen voorop komen te staan en besloten worden om de Steenmarter 
diervriendelijk te verjagen naar elders in de omgeving. Overigens kunnen 
individuele gevallen van angstbeleving of slapeloosheid door steenmarters niet als 
inbreuk op de volksgezondheid worden beschouwd. 

 
Materiële schade en overlast 
Naast overlast veroorzaken steenmarters schade aan menselijke objecten. Bij de 
beschrijving van materiele schade en overlast wordt onderscheid gemaakt in: 
 

1. Schade aan woningen, openbare gebouwen en bedrijven.  
2. Schade aan auto’s. 
3. Overige schade. 

 
Schade aan gebouwen door huismarters 
Met een Steenmarter in huis hoeft het niet bij geluidsoverlast te blijven. 
Individuele steenmarters kunnen, afhankelijk van de situatie, behoorlijke en dure 
schade toebrengen aan onderdelen van gebouwen. De schade varieert als volgt: 
 

- Krabben, bijten aan hout en aan andere voorwerpen van plastic of rubber 
(o.a. losse bedrading of bekabeling binnen- en buitenshuis), daarnaast 
het lostrekken of -krabben van isolatiepakkingen (o.a. glas- of steenwol) 
en dakbedekking van riet (dekriet). De schade wordt veroorzaakt bij het 
toegang maken tot gebouwen, door speels gedrag en door het 
verzamelen van nestmateriaal of rijten van materiaal bij het maken van 
een dagrust- of kraamplaats. Geregeld worden meerdere plekken in een 
gebouw aangegrepen. 

 
- Vervuiling door plaatselijke ophoping van prooiresten, afscheiding van 

muskus, urine en ontlasting (latrines). Dit leidt vaak tot echte schade door 
het doorlekken van mest door (systeem- of gips)plafonds en muren tot 
binnenshuis. De combinatie van opgehoopte ontlasting, rottende 
prooidieren en geurvlaggen zorgen daarbij voor belangrijke overlast in de 
vorm van een penetrante en moeilijk te verwijderen stank. Dit gaat ook 
vaak gepaard met maden en als vervolg bromvliegen, en mogelijk ook 
ander ‘ongedierte’ als aaskevers, vlooien en motten, en beschimmeling. 
Vooral in een marterkraamkamer kan deze overlast met schade ontstaan, 
afhankelijk van waar deze zich bevindt. 

 
Steenmarters kunnen een gebouw op verschillende manieren binnendringen. 
Bekende ingangen zijn kelderopeningen, ventilatiegaten zonder rooster en vooral 
gaten in spouwmuren of in het dak.  Gaten of kieren ontstaan veelal door o.a. 
constructiegebreken, verval en ongerepareerde stormschade. Ze kruipen door een 
gaten vanaf 5 cm doorsnee. Losliggende dakpannen en vooral de oudere lichte S-
pannen of “Oude Holle” worden gemakkelijk getild. De nieuwe generatie 
betonpannen zijn te zwaar om te tillen en sluiten nauw op elkaar aan. Eenmaal 
binnen kan een Steenmarter verder gebruik maken van verschillende 
communicerende ruimten en nauwten, zoals die van zolders, vlieringen, 
kruipruimten, spouwmuren, dakbeschot, dakboeien en dubbele plafonds (in veel 
gevallen gips- of systeemplafonds). Daarnaast worden ook bijgebouwen of 
bouwsels als schuren, houthokken en fietshokken betrokken. In grotere 
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gebouwen zoals bedrijfspanden of scholen kunnen meerdere ruimten afwisselend 
worden betrokken, waardoor zijn aanwezigheid minder of niet opvalt. 

 

Steenmarters maken graag gebruik van rustige schuurtjes.  
(Bron: Natur & Stadgrün Berlin). 
 
In het Nederlandse stedelijke of urbane milieu betrekken steenmarters bij 
voorkeur vrijstaande gebouwen in een groene omgeving. Daarvan worden 
leegstaande gebouwen geprefereerd, indien aanwezig. Steenmarters zijn vooral 
thuis in rustige oudere villawijken met grote tuinen, bosjes, plantsoenen, 
overgebleven fruitgaarden, parken en verkeersluwe wegen. Hier hebben ze veel 
afgelegen schuil- en speelplekken en voedsel tot hun beschikking. In Deventer is 
dit milieu uitgesproken in de dorpelijke omgeving van Diepenveen, Schalkhaar en 
Colmschate, waar dan ook veel meldingen vandaan komen.  
 
Ernst van schade door huismarters 
Overlast en schade treedt vooral op bij langdurig verblijf, soms tot enkele 
maanden achtereen, of zelfs jaren met tussenpozen. Vaak betreft het een nest 
met jongen, waar het moertje in de zoogperiode veel bij blijft en dan latrines met 
uitwerpselen opbouwt. Na de zoogperiode worden veel prooidieren aangesleept, 
waarvan de resten gaan rotten en stinken, vaak een vuilniszak vol.  In geval van 
een kraamkamer bouwt de overlast op wanneer de jongen ouder worden en houdt 
pas op wanneer het moertje met haar jongen verhuist, gemiddeld rond eind juli. 
Het probleem kan zich zonder ingrijpen het volgende voortplantingsseizoen of 
een jaar daarna herhalen, met hetzelfde moertje of een andere vrouwtje. 
 
In een aantal gevallen richten marters aanzienlijke vernieling aan wanneer ze zich 
toegang tot een gebouw proberen te banen en vervolgens een dagrustplaats 
inrichten en daarbij van alles kapot trekken of krabben. Bijvoorbeeld, de familie 
Mars uit Colmschate kreeg te maken met een tweetal marters die probeerden 
onder hun net vernieuwde rieten dak te komen. De schade bestaat uit 
opengekrabde en losgetrokken putjes in het riet, waar de marter of marters een 
ingang proberen te maken, waardoor lekkage kan ontstaan. Dergelijke schade is, 
met oog op het opnieuw en duur dakdekken van riet onaanvaardbaar, en vraagt 
om behandeling. In sommige gevallen kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, 
bijvoorbeeld wanneer elektriciteitkabel wordt doorgebeten met kans op 
kortsluiting en mogelijk brand. 

 
De schade veroorzaakt door huismarters kan in de papieren lopen door: 
 

• Inspectie en voorschrijven van een behandeling door een ‘deskundige’, 
thans de gedoogde bedrijven die zich aanbieden als bestrijder van 
marteroverlast, zoals het Marter Control Unit (MCU) uit Lochem. Bij 
inspectie kan extra schade ontstaan wanneer ruimten opengebroken 
moeten worden voor nader bekijks. 
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• Het hermetisch afdichten van entrees en/of opheffen van toegangswegen, 

waarbij een aannemer kan worden betrokken. 
 

• Het plaatsen van werende middelen. In het geval van behandeling door de 
MCU wordt men onnodig op kosten gejaagd met het plaatsen van 
overbodige geurpaddenstoelen zogenaamd met ‘wolvenpies’, feitelijk een 
bestaand werend middel tegen katten, van het merk Beaphar (zie 
tekstkader). 

 
De gehele aanpak voor het oplossen van huismarterproblemen, inclusief inspectie, 
behandeling, schoonmaken en reparatie, kan oplopen tot honderden euro’s. In de 
enquête zijn kosten genoemd van tussen de €150 en €1.000. Alleen al de kosten 
voor behandeling door het Marter Control Unit bij particulieren bedroegen tussen 
de €250 en €400. Er zijn echter verzekeringsmaatschappijen die met een 
opstalverzekering (met aftrek van eigen risico) de schade vergoeden. 

 
Schade door automarters 
Een combinatie van speelsheid, nieuwsgierigheid en territoriaal gedrag én de 
gewoonte om rustpauzes in overdekte plekken in te lassen tijdens nachtelijke 
tochten, leidt de Steenmarter ertoe auto’s regelmatig te bezoeken. Auto’s vormen 
tijdelijke verpozingsplekken waar het dier kan schuilen voor voorbijgangers, even 
kan rusten en/of voedsel rustig kan benutten of opslaan. In het moderne 
straatbeeld met niet al te veel dekking, vormen auto’s geschikte refugié. Net 
afgeslagen warme motoren zouden in eerste instantie als rustplek in trek zijn, 
maar dit is niet bewezen.  Overigens worden ook auto’s op erven in het landelijke 
gebied bezocht.  
 
De Steenmarter laat vaak zijn sporen na in de motorruimte. Zo zijn er naast 
pootafdrukken en haren diverse door een marter meegenomen objecten op het 
motorblok gevonden, waaronder eieren, snoepjes, pinda’s, noten, broodresten, 
diverse prooien en speeltjes als bijvoorbeeld een tennisbal.  De motorruimte 
wordt regelmatig gebruikt als voorraadkast, die dan vaak vergeten wordt. 
Daarnaast worden auto’s ook gebruikt als speelplaats door jonge dieren. Lang 
stilstaande auto’s kunnen zelfs als kraamkamer dienen. Het stedelijke ecotype van 
de Steenmarter kan dus worden beschreven als een fervent ‘autohopper’.  

 
Naast de voorbeschreven aanwezigheidssporen laten de steenmarters ook een 
minder leuk visitekaartje achter.  Ze veroorzaken namelijk regelmatig schade aan 
auto’s. Het automarter-fenomeen werd voor het eerst gerapporteerd in 1978 in 
het Zwitserse Winterthur, waarna het als een olievlek uitbreidde naar de 
buurlanden Duitsland, Oostenrijk en Italië, uiteindelijk ook naar Nederland in de 
negentiger jaren (Kugelschafter et al. 1984 &1989; Ludwig 1998). De gewoonte 
van het dier om in rubber of plastic te bijten en kauwen en soms ook delen ervan 
op te eten vormt de crux van het probleem. In keutels van de steenmarters 
onderzocht door Hermann (2004) werden regelmatig resten van rubber en ander 
synthetisch materiaal aangetroffen. De opmerkelijke gewoonte is doorgaans niet 
uniek voor de Steenmarter. Op de Veluwezoom zijn bijvoorbeeld in keutels van 
zijn neefje de Boommarter wedstrijdballonnen en een condoom aangetroffen 
(pers. med. V. Dijkstra, VZZ). Doorgaans zijn er ook voorbeelden van huiskatten 
die aan plastic en rubber bijten; daarnaast ook van ratten en muizen. De 
vermeende voorkeur van steenmarters voor rubberen kabels met visproducten als 
ingrediënt is echter niet bewezen (Ludwig 1998). Ook is er geen verschil tussen 
nieuw of oud rubber. Er wordt ook geopperd dat met het forensen tussen twee of 
meerdere steenmarterterritoria, of op de grenzen daarvan, de kans op autoschade 
hoger ligt. Het achterlaten van mannelijke geurvlaggen zou andere rammen 
aantrekken die dan hun territoriale agressie op vatbare motoronderdelen 
botvieren (Kugelschafter et al. 1984 &1989). Dit is curieus, maar mogelijk 
verklaarbaar uit het feit dat autoschade vooral in het voorjaar wordt toegebracht, 
wanneer de rammen actief hun territoriumgrenzen afbakenen. 
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Moderne villa van de familie Olthof 
uit Schalkhaar in Deventer. Hier 
huisde in 2006 een Steenmarter 
achter de dakkapel en zorgde er 
voor aanzienlijke overlast en 
schade door lawaai, stank en 
vervuiling. De maden kropen op 
een gegeven moment door de 
ventilatie van de badkamer. Met het 
hermetisch afdichten van het gat in 
de dakkapel door het MCU uit 
Lochem verdween de marter uit 
huis. Tegenwoordig bezoekt een 
marter nog wel geregeld de tuin en 
de auto van de familie, ondanks de 
vele geurpaddenstoelen van het 
MCU rondom het huis. Onlangs 
vond de heer Olthof een dode muis 
en een tennisbal op het motorblok 
van zijn auto. Maar verdere overlast 
en schade is niet opgetreden. De 
totale kosten van de behandeling – 
waaronder het dichtmaken van alle 
gaten en kieren in het huis - 
bedroegen 400 Euro.  
(Foto: E. van Maanen) 
 

 
De schade aan auto’s bestaat uit aan- of doorgebeten of kapot getrokken 
motoronderdelen, waaronder bougiekabel, bobinekabel, ABS-kabel, luchtslang, 
radiatorslang, koelwaterslang, ruitensproeierleiding, laagspanningskabel, 
stofhoes, V-snaar en de manchetten van de aandrijfas. Bij de eerste auteur is de 
ruitenwisserkabel van zijn Volkswagen Polo, gemaakt van fijn gevlochten 
koperdraad met rubber coating, half doorgebeten. Kortom, vrijwel alle in rubber 
of plastic gegoten onderdelen die vatbaar (te omvatten en vrijliggend) zijn voor 
het vlijmscherpe gebit van de Steenmarter kunnen worden vernielt. Daarnaast 
wordt ook vaak de isolatiepakking van de motorkap of de airco kapot gekrabd. 
Kapotgebeten bougiekabels in benzinewagens scoren het hoogst onder de 
autoschades. Menig automobilist ondervond hierdoor startproblemen. Het blijft 
vaak niet bij een enkel bezoek en schade aan dezelfde auto kan herhaaldelijk 
worden toegebracht. De meeste schade aan auto’s wordt toegebracht in de 
zomer.  Overigens blijken ook andere dieren schade aan autokabels toe te kunnen 
brengen, waaronder knagende ratten en muizen. Verder is het vaak berichtte 
doorbijten van remleidingen door steenmarters onzin, gezien de (vereiste) 
robuustheid van zulke onderdelen. Wel kan de rubberen coating dusdanig worden 
aangevreten dat een stalen leiding kan gaan roesten en mogelijk daardoor knapt 
(gevolgschade). Steenmarters zoeken echter voornamelijk de motorruimte op en 
grijpen daar vrije en zachte onderdelen aan die ze met hun bek kunnen 
vastpakken en kauwen.  
 
Belangrijke gevolgschade aan auto’s kan optreden wanneer een vitaal onderdeel 
van de motor is beschadigd en dit vervolgens bij doorrijden andere en grotere 
schade veroorzaakt, waarvan de reparatie tot enkele duizenden Euro’s kan 
bedragen. Gevolgschade kan ontstaan wanneer bijvoorbeeld het koelsysteem van 
de motor zodanig wordt beschadigd dat daardoor de motor oververhit raakt en er 
zelfs brand kan ontstaan. Er zijn ook meldingen van kortsluiting door aangebeten 
bedrading. Het garagebedrijf Wolters uit Colmschate in Deventer gaf bijvoorbeeld 
aan dat gevolgschade in uitzonderlijke gevallen kan oplopen tot €3.000. Meestal 
is de schade echter beperkt tot bijtschade aan kabels die tijdig kan worden 
opgemerkt. 
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Bepaalde autotypen lijken vatbaarder te zijn voor marterschade dan andere. 
Enkele jaren geleden waren de bougiekabels van de Renault Megane een 
hoogmatig doelwit. Ook de Chrysler Voyager en Opel-types Astra, Corsa en Vectra 
liepen toen een hoog risico. Over de voorkeuren van steenmarters voor nieuwe 
automodellen is geen informatie bekend. In de enquête voor Deventer worden 
uiteenlopende merken van verschillende autofabrikanten genoemd, waar 
opvallend veel Aziatische en Franse merken tussenzitten. Hiermee kon geen 
duidelijke voorkeur worden geconcludeerd. 
 

Typische kabelbijtschade door de 
automarter.  
(Bron: Arbeitskreis Wildbiologie). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ernst van schade door automarters 
De kosten voor het laten repareren van eenmalige autoschade door steenmarters 
ligt gemiddeld in de orde van enkele tientallen Euro’s. Verder varieerde in 
Deventer de kosten voor het repareren van eenmalige kleine schade, zoals 
beschadigde kabels, tussen de €5 en €80. De schadekosten zijn afhankelijk van 
het automerk en de reparatiekosten. De kosten voor het laten vervangen van een 
bougiekabelset is gemiddeld €65. Het herhaaldelijk doorbijten van bougiekabels 
is cumulatief kostbaar. Eén melder uit de enquête gaf aan al 12 keer bougiekabels 
te hebben vervangen.  
Slechts een klein percentage van de in een stad of dorp aanwezige auto’s wordt 
daadwerkelijk door steenmarters bezocht en/of beschadigd.  
 
Het beschadigen van auto’s door steenmarters is erg vervelend en geeft ook 
overlast, bijvoorbeeld wanneer mensen stranden op weg naar of van hun werk. Zo 
zijn er ook diverse meldingen van werknemers en patiënten van Deventer 
Ziekenhuis Geertruide, die op de parkeerplaats stil bleven staan. Dat is beslist niet 
leuk. Het vervelende is ook dat autoschade door steenmarters (nog niet) is te 
verzekeren.  

 
Gecombineerde schade huis- en automarters 
Uit de enquête bleek dat steenmarters zowel schade aan een woning als auto 
kunnen verrichten. 
 
Predatie van huisdieren en tuinvogels 
Indien een kans zich voordoet vergrijpt de Steenmarter zich wel eens aan 
pluimvee, konijnen, cavia’s, post- en sierduiven en volièrevogels, mogelijk zelfs 
jonge katten. Bij een aanval in een nauwe volière kunnen meerdere vogels tegelijk 
het slachtoffer worden, vooral wanneer de vogels in paniek raken en de marter 
dan instinctief en met een adrenalinestoot dodend of verminkend om zich heen 
grijpt. Er zijn echter ook verhalen van marters die gericht kippeneieren en -
kuikens roven zonder dat volwassen hoenders worden gedood.  
 
De Steenmarter heeft zich ook bekwaamd in het roven van mezenkastjes. Ook 
vallen helaas regelmatig steenuilen en hun broedvallen ten prooi in uilenkasten 
die niet steenmarterproof zijn. 
 
Bij dit probleem kan zowel materiële schade als emotionele belasting van de 
gedupeerde optreden. 
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Overige overlast of schade 
Uit de enquête zijn ook andere vormen van overlast naar voren gekomen, die 
volgens de melders aan het bezoek van een steenmarter zijn te wijten, namelijk:  

- Het omgraven van tuinen, mogelijk door steenmarters op zoek naar 
voedsel zoals wormen en insecten.  

- Schade aan vogelnestkastjes. 
- Het rollen in ‘bemeste’ bloemperken en -bakken, waardoor tuinplanten 

worden geplet. 
- Een vlooienplaag. 
- Leegroven van voedselvoorraden (fruit, noten, eieren)  

 
Automarter aan het werk. 

 (Bron: Dr. Beate Ludwig, 
Arbeitskreis Wildbiologie ). 
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7 DIERVRIENDELIJK PREVENTIE 

Steenmarters zijn als inheemse dieren onderdeel van de Nederlandse natuur waar 
we mee moeten leren samenleven. De beste strategie voor het verminderen van 
problemen met steenmarters is preventie.  Alleen bij belangrijke overlast en 
schade door probleemmarters is een effectieve en diervriendelijke verjaging 
noodzakelijk. Daarom is het van belang dat het publiek goed geïnformeerd raakt 
over de meest gangbare en effectieve preventieve middelen en deze met gemak 
en tegen een zo laag mogelijke prijs kunnen verkrijgen en toepassen. Daarnaast 
wordt gepleit voor het aanbieden van alternatieve faunavoorzieningen voor 
steenmarters.  

7.1 Weren van steenmarters uit gebouwen 
Men (burgers, bedrijven) kan, voordat een Steenmarter zich in een gebouw 
vestigt, preventieve maatregelen nemen om het dier de toegang tot gebouwen te 
ontnemen door openingen of zwakke plekken op te heffen, voor zover deze op 
voorhand kunnen worden gelokaliseerd. Let wel, wanneer er wel een Steenmarter 
aanwezig is dan moet conform de Flora- en faunawet ontheffing worden 
verkregen voor het ontnemen van entrees en toegangswegen er naar toe, omdat 
er dan sprake is van het verstoren van een vaste verblijfplaats. Met ontheffing 
mag de bewoonde verblijfplaats alleen worden opgeheven bij afwezigheid van de 
marter(s). Een marterkraamkamer in gebruik mag overigens helemaal niet worden 
verstoord (zie verder Hoofdstuk 8). 
 
Afdichten van entrees 
Het ligt voor de hand om eerst alle gaten en kieren waar de Steenmarter met zijn 
spitse, slanke en flexibele lijf doorheen kan kruipen (vanaf 5 cm doorsnee) te 
dichten.  Te denken valt o.a. aan het dichten van gaten in daken en muren met 
pur, specie, steen, hout, metaal of stevig gaas/rooster. Hermetische afsluiting zal 
echter niet in alle gevallen mogelijk zijn, bijvoorbeeld bij daken met optilbare S-
pannen. 
 
Entrees kunnen gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Een zorgvuldige 
inspectie is daarom noodzakelijk.  
 
Wegnemen van toegangswegen  
Naast het afdichten van entrees kan worden besloten om velerlei soorten 
opstapjes en klimmogelijkheden voor steenmarters bij of aan het gebouw te 
verwijderen, op te heffen of verplaatsen. Veel voorkomende klim- en 
springmogelijkheden voor de Steenmarter om het dak of in een muur te komen 
zijn: klimplanten, bomen, takken, zijmuurtjes, vuilcontainers (kliko’s), auto’s, 
houthokken, omheiningen, pergola’s, carports, diepe groeven tussen de 
muurstenen. Zijtakken kunnen worden gesnoeid en struiken worden gerooid, 
maar het kappen van een boom dicht langs het huis is een ander verhaal. Ook is 
het verwijderen van bijvoorbeeld een pergola ondoenlijk. In dat geval kunnen 
plastic of metalen kragen of manchetten rond boomstammen en steunberen 
worden geplaatst, boven (2 meter) het springniveau van de Steenmarter. Deze 
hebben verder een hoek van ca. 45 graden naar beneden en een radius van 
minimaal 30 cm vanaf de stam. Hierdoor kan de steenmarter niet meer in de 
boom klimmen. Ook schrikdraad kan rond de boomstam worden gespannen, 
maar dit moet dan goed worden geaard en vrij zijn van de bast en blad.  
 
Verder kan een Steenmarter tegen sommige muren een heel eind recht omhoog 
klimmen. Dit zijn muren waarvan het voegwerk diep zit of die zijn verweerd. 
Vooral in vooroorlogse gebouwen is dit vaak het geval. Om dit probleem op te 
lossen zou men, naast het dichtvoegen, doorzichtige en gladde plexiglas platen 
kunnen aanbrengen, bijvoorbeeld onderlangs de dakrand. 
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In een aantal gevallen is het knap lastig om de bovenstaande weringen toe te 
passen, bijvoorbeeld waneer er meerdere entrees en/of klim- en springroutes 
zijn. In dat geval kan men de volgende twee geavanceerde middelen toe passen, 
waarvan vooral de tweede effectief is gebleken. 
 
Ultrasone wering 
Er zijn tegenwoordig apparaatjes verkrijgbaar die met behulp van een 
bewegingsdetector bij het passeren van een dier tot 7 verschillende ultrasone 
fluittonen (20-30 kHz) kunnen produceren. Het hoogfrequente geluid zou op 
korte afstand voor martergehoor zo onaangenaam zijn dat het op de vlucht slaat. 
Het apparaat werkt het beste in een open ruimte en met onregelmatige 
verwisseling van geluidsfrequentie, zodat er geen gewenning optreedt zoals 
mogelijk is bij een voortdurend monotoon geluid. In ruimten waar steenmarters 
ergens achter of in kunnen wegkruipen werkt het apparaat amper of niet. Er zijn 
echter verschillende merken en modellen (prijs ligt rond de €40,-) bij diverse 
Nederlandse leveranciers verkrijgbaar, bijvoorbeeld de Garden Protector van de 
firma Weitech.  
 
Nadeel voor huisdierhouders is dat het apparaat ook katten en honden weert en 
wellicht ook goedhorende mensen (vooral kinderen) stoort.  

 
De Steenmarter bij de familie Steffin uit Colmschate leeft onder het dak van een 
rijtjeshuis op de hoek. Om er te komen springt hij meer dan twee meter hoog op 
het gefotografeerde deel van de omlijsting van de tuindeur, om vervolgens een 
kort sprongetje naar de dakgoot te maken. De klauwsporen van de marter zijn 
goed te zien op het onderste hout in de foto. (Foto: E. van Maanen) 

 
Schrikdraad-methode 
Effectiever dan de vorige methode voor het weren van steenmarters is het 
spannen van goed geaard schrikdraad over of langs omheiningen, muren of 
dakgoten. Daarmee kan de route naar de dagrustplaats geheel worden verspert. 
Het schrikdraad hoeft alleen ’s nachts aan te staan. Het bedrijf 
Ongediertebestrijding Nederland (www.obn-bv.nl) heeft met deze methode al 
enkele jaren veel successen geboekt en zeer hardnekkige gevallen verholpen, 
waaronder bij iemand die al sinds 1992 met een Steenmarter in huis kampte en 
alle traditionele middelen tevergeefs had geprobeerd (pers. med. J. Visser, OBN). 
In Noord Amerika wordt het ook gebruikt tegen wasberen. Het laten uitvoeren van 
deze behandeling is echter kostbaar, volgens OBN ca. €1300 voor een het 
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omspannen van een gemiddeld vrijstaand huis. OBN werkt overigens wel 
diervriendelijk conform de Flora- en faunawet, met ontheffing en op basis van 
martercertificering. Doe-het-zelvers kunnen het ook veel goedkoper aanleggen, 
bijvoorbeeld het schrikdraad van het merk Fi-Schock (www.fi-shock.nl).  
 
Hygiëne 
Verder is het van belang te letten op algemene hygiëne en het voorkomen van 
aantrekkelijkheden voor marters. De aanwezigheid van etensresten of ander 
voedsel zoals o.a. vogelvoer, vetbollen, kattenvoer en gevallen fruit kan namelijk 
uitnodigend zijn voor prooidieren en de marter zelf. Zaak dus om geen 
vuilniszakken buiten de container te plaatsen en vogelvoer op onbereikbare 
plekken te hangen; minstens twee meter boven de grond en aan een dunne tak 
waarover de marter niet kan lopen. 

7.2 Het weren van steenmarters uit voertuigen 
Er zijn diverse remedies beschreven om steenmarters uit auto’s te weren. De best 
bevonden technieken worden navolgend beschreven, gebaseerd op experimenteel 
onderzoek in Duitsland (Kugelschafter et al. 1997; Ludwig 1998). 

 
Marterschokset 
De meest effectieve maatregel tegen bezoek van automarters is de 
marterschokset. Dit is een elektrische module met metalen plaatjes die 
strategisch op mogelijke contactplaatsen voor de marter in de motorruimte 
worden geplaatsts en waarop met aansluiting op de accu spanning wordt 
opgebouwd. Bij het binnendringen van de motorruimte en het aanraken van een 
metalen motoronderdeel krijgt de marter door éénmalige ontlading een 
afschrikkende maar verder onschuldige elektrische schok. Het heeft dezelfde 
werking als schrikdraad. De marter denkt waarschijnlijk in het vervolg twee keer 
na voordat hij nog een keer dezelfde auto bezoekt. Een montage van het apparaat 
met verstand van zaken is echter noodzakelijk. Het apparaat zou dus bij meerdere 
autogarages in Deventer verkrijgbaar en kundig monteerbaar moeten zijn. Dat is 
nu niet het geval.  Het apparaat wordt ondermeer gemaakt door Kemo-electronic 
(www.kemo-electronic.de). Het model Kemo M115N geeft een combinatie van 
zowel marter storende ultrasone pulsen als het schrikdraadeffect. Dit model kost 
thans €52,50 en is in Nederland verkrijgbaar bij de firma Vego VOF 
(www.vego.nl). De firma Conrad (Conrad.nl) verkoopt een marterverschrikker van 
een ander merk voor €51,25. Door het kundig laten installeren bij een garage 
komen er nog wel montagekosten bij. Een veel duurder model maar door de 
ADAC, de Duitse evenknie van de ANWB, aanbevolen apparaat is de Marderschutz 
Sensor 717 (€129,-) van Zwitserse makelei. Dit  makkelijk te monteren compacte 
model is te bestellen op www.yatego.com, www.osth-shop.de, en de online shop 
van de ADAC (www.adac.de); voor zover bekend niet in Nederland verkrijgbaar. 
Zie www.marderschutz.eu voor meer informatie. 
 
Wanneer deze methode wordt toegepast in meerdere auto’s in straten waar een 
probleemmarter of meerdere actief zijn, dan kan het zijn dat het betreden van 
auto’s wordt afgeleerd, waardoor mogelijk ook een nieuwe generatie marters niet 
leert om auto’s als rust- en schuilplaatsen te benutten. Dit is een hypothese die 
onderzocht zou kunnen worden met o.a. gebruik van moderne 
onderzoekstechnieken als telemetrie. 
 
Ribbelkous 
Niet afschrikkend maar effectief tegen het aan- of doorbijten van kabels en 
leidingen door steenmarters is het toepassen van kabelbeschermer, ook wel 
spiraalbuis of ribbelkous genoemd. Dit is een harde kunststof spiraal die 
gemakkelijk om de kabel(s) heen wordt gebogen en bestendig is tegen 
martergebit. Niet alle vatbare onderdelen zijn echter te bedekken met dit 
materiaal. Het materiaal kost ca. € 1,50 per meter en is o.a. te bestellen via 
www.wimkoetsier.com. Autogarages kunnen het in principe (op bestelling) 
inkopen en aanbrengen, preventief of na een reparatie. Soortgelijk materiaal is 
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overigens ook wel goedkoper te verkrijgen bij doe-het-zelf-zaken en 
bouwmarkten. 
 

Marterschokset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaas of rooster los onder de motor leggen 
Een nog goedkoper alternatief maar wellicht wat lastiger is het consequent 
plaatsen van (met planken ingelijst) fijnmazig gaas of een rooster onder de motor. 
Het gaas wordt gekreukeld of opgebold zodat het wankelt. Het gaas of rooster 
dient breeduit onder de motor te liggen, zodat het minstens 40 cm aan 
weerszijden van de motorruimte uitsteekt. De Steenmarter zou dit platform niet 
durven te betreden en zo kan hij niet achter de voorwielen langs de motor in 
kruipen. Het blijkt in veel gevallen te werken, niet altijd duurzaam en is alleen 
praktisch op een eigen oprit. 

 
Rooster lassen onder de motor 
Het lassen van een metalen rooster onder de motor is, indien technisch mogelijk, 
een 100% effectieve methode om marters buiten de motorruimte te houden. Een 
aantal nieuwe automodellen worden met deze wering gemaakt. 

 
Ultrasone wering 
Hetzelfde apparaat als onder 7.1 beschreven kan ook in auto’s worden toegepast. 
Ook hier geldt dat alleen een apparaat met wisselende tonen mogelijk effectief 
kan zijn. Uit de enquête blijkt dat uit drie gevallen dat het apparaat niet helpt (of 
uit stond), zelfs met verhalen over een marter die het draad van het apparaat had 
doorgebeten en een andere die er pardoes overheen was gelopen 
(pootafdrukken).  Het is echter niet bekend of het modules met of zonder 
wisselende frequenties betrof.   
 
Schoonspuiten van de motor 
Het laten reinigen van de motor na een marterbezoek zorgt mogelijk voor 
verwijdering van geursporen en verlaagd daarmee de aantrekkingskracht voor 
marters in het vervolg.  
 
Marterbestendige auto’s 
Enkele autofabrikanten hebben modellen ontwikkeld die marterproof zijn, o.a. 
met het afdichten van de onderkant van de motorruimte met een rooster, het 
bundelen van kabels en het coaten van vatbare zachte onderdelen met hard 
materiaal, of het gebruik van rubber met een vieze smaak. Helaas zijn vooral en 
vooralsnog dure Europese automerken als Audi, Mercedes en BMW 
marterbestendig. 
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7.3 Voorkomen van predatie huisdieren en pluimvee  
Het ’s nachts binnenhouden van huisdieren in hermetisch afgesloten en robuuste 
hokken (geen gaten of open verblijven) is de enige remedie, overigens ook tegen 
andere predatoren zoals Huiskat, Wasbeer, Vos, Bunzing en Bruine rat. Zorg 
rondom voor een afsluiting met stevig gaas met een maaswijdte van maximaal 25 
mm. Het gaas dient verder L-vormig diep (min. 35 cm) en lang (idem) naar buiten 
toe omgeslagen te worden ingegraven. Aanvullend kan schrikdraad worden 
gespannen om het tegen gaas opklimmen te voorkomen. Dit kan van belang zijn 
voor volièrevogels die aan het gaas kunnen hangen en slapen, zoals parkieten of 
papagaaien.  

7.4 Lapmiddelen 
In het voorgaande zijn middelen beschreven waarvan uit de praktijk blijkt dat ze 
steenmarters in hoge mate kunnen weren. Hieronder wordt een opsomming 
gegeven van diverse traditionele of huis-tuin-en keukenmiddelen die niet, 
wisselend of uiteindelijk niet duurzaam blijken te werken voor het weren van 
steenmarters in auto’s of gebouwen.  Dit is gestaafd op experimenteel onderzoek 
(Kugelschafter et al. 1997; Ludwig 1998) en blijkt ook uit veel gevallen gemeld in 
de enquête. 
 

• Wc-blokjes ophangen in een ruimte waar een marter verblijft helpt niet, 
met mogelijke uitzondering het gebruik van Glorix-blokjes. Bij gebruik in 
de auto kan het zijn dat irriterende en corroderende dampen 
doordringen.  

• Doek gedrenkt in ammoniak geplaatst onder de motor of in de 
dagrustplaats helpt soms. In de auto kunnen irriterende dampen 
doordringen. 

• Natte hondenharen, mottenballen, aanmaakblokjes, scheerwater, tijger-, 
wolven- mensen- of hondenpies in de ruimte waar een marter verblijft 
weert helemaal niet of is van korte duur. 

• Het aanbrengen van peper (sambal of tabasco) op bijtbare onderdelen van 
de auto werkt wellicht tijdelijk, maar geeft ook een hoop viezigheid. 

• Het aanbrengen van bijtende of vies riekende middelen in 
marterverblijfplaatsen, vooral speciale sprays tegen katten of marters, 
werkt wellicht tijdelijk, maar is meestal niet duurzaam gebleken. 

• Langdurig harde muziek draaien. Helpt wellicht in sommige gevallen, 
afhankelijk van de muzieksmaak van de marter. Denk bijvoorbeeld aan de 
huiskat die rustig op de bank blijft liggen bij luide muziek. Harde of 
voortdurende muziek is overigens storend voor omwonenden. 

• De auto verplaatsen kan helpen, maar geeft geen 100% garantie. 
 

Omdat steenmarters niet geheel ongevoelig zijn voor veranderingen in hun 
omgeving kunnen de bovenstaande middelen een marter tijdelijk van slag 
brengen. Vaak is een verandering in de leefomgeving aanleiding voor een marter 
om een plek kort te mijden totdat het naar zijn gevoel weer veilig is.  
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Het weren van steenmarters met wolvenpies? 
Voor het weren en verjagen van marters in gebouwen worden vreemde remedies 
toegepast in Deventer. In de eerste plaats betreft dit het gebruik van ‘een 
agressief stofje uit de anaalklieren van een wolf’ of ‘wolvenpies’ in zogenaamde 
‘geurpaddenstoelen’. Deze methode wordt gebruikt door de Marter Control Unit 
(MCU) uit Lochem. Het gebruik van wolvenurine en zelfs tijgerurine is uiterst 
curieus en onwaarschijnlijk gezien de verkrijgbaarheid. Daarnaast kan de werking 
van wolvenurine, net als de voorgenoemde lapmiddelen, zeer in twijfel worden 
getrokken. De Steenmarter komt immers voor een omgeving waar het neefje van 
de Wolf, de hond, veel zijn behoefte doet. Ook zijn er zijn voorbeelden in de Alpen 
van dassen – ook marterachtigen - die vreedzaam naast wolven leven. Tevens 
beweert het MCU een middel in de geurpaddenstoelen te gebruiken die ‘neurotox’ 
heet. Over deze stof is op Internet echter geen andere informatie te vinden dan de 
verwijzing naar neurotoxine of zenuwgif! In een interview met het MCU in het blad 
Dierplagen Informatie (nr. 4, 2004) wordt geschreven dat de in de paddenstoelen 
gebruikte stoffen  - wolvenpies en neurotox worden daarin door elkaar gehaald -  
apart werken voor het wegjagen van mannelijke en vrouwelijke dieren! De 
gebruikte ‘paddenstoelen’ of geurpotten die in dit onderzoek zijn aangetroffen 
bleken zogenoemde Reppers Afweerverdampers tegen katten en honden van het 
merk Beaphar te zijn. De op Internet verkrijgbare verdampers hebben volgens de 
fabrikant een afwerend bereik van 1 - 1,5 meter in plaats van de door het MCU 
aangegeven 15 meter.  De fret, een gedomesticeerde soort bunzing en tevens 
marterachtige, die door de MCU wordt ingezet lijkt overigens geen last van het 
afweermiddel te hebben, zo blijkt uit de foto’s waarin paddenstoelen worden 
geplaatst en met het dier er naast. Volgens de artikelen en uit interviews met 
klanten blijkt dat de fret van de MCU met lichaamstaal kan aangeven of het gaat 
om de aanwezigheid van vrouwelijke of mannelijke steenmarter!  Nog 
fantastischer en intrigerender is het verhaal dat de eigenaar van de MCU met zijn 
fret communiceert via een walkie talkie! Ongeacht de formule van het gebruikte 
middel, veel melders van de enquête geven aan dat de geurpaddenstoelen de 
steenmarter niet tegenhouden. 
 
De methoden van het MCU zijn dubieus. Ook Vilmar Dijkstra van de Vereniging 
voor Zoogdieren en Zoogdierkunde (VZZ), die marter- en zoogdierdeskundige en 
zelf ook frethouder is, zet er vraagtekens bij.  Er doen ook verhalen de ronde dat 
de MCU steenmarters wegvangt en in bepaalde gebieden uitzet, waaronder de 
Veluwe en aan de westkant van de IJssel. Dit is vanuit dierenwelzijn en ecologie 
zeer ongewenst. De MCU doet overigens wel grondig werk bij het hermetisch 
afdichten van verblijfplaatsen.  
 
De heer Büscher van de MCU gaf te weten geen toelichting te willen geven op 
zijn werkwijze.   
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Reppers Afweerverdamper van Beaphar tegen 
honden en katten gebruikt door de Marter 
Control Unit uit Lochem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik van een stalen of plastic manchet om een 
boomstam om de steenmarter zijn klimweg te 
ontnemen. (Bron: Altrock et al.) 
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7.5 Alternatieve voorzieningen 
Het veelvuldig toepassen van marterwerende maatregelen voor gebouwen waar 
overlast en schade kan plaatsvinden dient bij voorkeur hand in hand te gaan met 
de inrichting van alternatieve voorzieningen voor de Steenmarter als 
beschermende maatregel. Ook de Provincie Overijssel schrijft dit voor in haar Nota 
beleidsregels faunabeheer van 31 maart 2005. De gedachte hierachter is dat er 
met het opheffen van de leefmogelijkheden op ongewenste plekken 
gecompenseerd zou moeten worden op plekken waar geen overlast en schade kan 
optreden.  Mogelijk wordt de verplaatsing van het probleem hiermee beperkt, 
hoewel altijd rekening moet worden gehouden met het feit dat een Steenmarter 
vaak wisselt van leefplek en bij voorkeur warmdroge plekken in gebouwen zal 
benutten, vooral in de winter. Het aanbieden van alternatieve huisvesting is lastig 
in het Nederlandse stedelijke milieu, waar amper nog leegstaande gebouwen 
staan of plekken zijn waar de Steenmarter geen overlast kan veroorzaken. Waar 
mogelijk zouden leegstaande objecten die in zeldzaam geval geen economisch of 
maatschappelijk belang vervullen kunnen worden behouden of ingericht voor 
steenmarters en andere beschermde dieren die gebouwen bewonen, zoals 
vleermuizen.  
 
Bewoning van gebruikte gebouwen door steenmarters zou kunnen worden 
vermindert met het aanbieden van alternatieve huisvesting in de vorm van kasten 
op de grond of in bomen. Het aanbod alternatieve rustplaatsen moet dan wel 
groot genoeg zijn voor een succesvolle overname. Helaas is hier nog amper 
ervaring mee opgedaan en de bekende voorbeelden hebben tot dusver geen 
bewoning opgeleverd, maar dit hoeft geen reden te zijn om het niet 
(experimenteel) te proberen. Een succesfactor zou kunnen zijn dat meerdere 
kasten worden geplaatst in groene gebieden en bij buurten waar veel woningen 
preventief worden afgedicht en waar probleemmarters voorkomen. De 
faunavoorzieningen worden bij voorkeur op geschikte plekken in groenstructuren 
geplaatst, o.a. in parken, plantsoenen en in tuinen, in ieder op geval op afgelegen 
plekken waar ze niet kwetsbaar zijn voor vandalisme of verstoring.  
 
Een ‘marterhuis’ op de grond wordt onder een grote (3 x 3 x 2 m) en beschut 
gelegen steenhoop, takkenhoop of houtstapel geplaatst, of in dicht struikgewas. 
Het marterhuis wordt opgebouwd uit bouw- of natuurstenen (De Wever 2001; 
Kaper & Müskens 2006). In de meest simpele vorm bestaat het verblijf uit een 
fundament van stoeptegels (3 x 3), buiten- en binnenmuren van bakstenen (3 
bakstenen hoog) en een los dak van stoeptegels of ander waterbestendig 
materiaal. De dimensies van het bouwsel komen neer op ca. 1,20 x 1,20 x 0,35 
m. Twee openingen worden gehouden, zodat er een vluchtopening bij is. In het 
gecompartimenteerde marterhuis komt een laag droog blad, hooi en/of stro te 
liggen. Het is zaak dat de voorziening van binnen droog blijft. Mogelijk kunnen 
marters worden aangetrokken met Valeriaan(olie) of met zaagsel doordrenkt met 
muizenpies. Ook andere en wellicht betere lokmiddelen zijn mogelijk, zoals 
bedmateriaal uit een steenmarterverblijf b.v. uit een opvangcentrum of mogelijk 
de klierstoffen gewonnen uit verkeerslachtoffers. Het dient allemaal nog te 
worden getest. In de openbare ruimte is het zaak om een robuuste constructie te 
plaatsen, bestendig tegen vernieling of onbereikbaar voor mensen. De gemeente 
Doetinchem heeft onlangs bij wijze van experiment een aantal marterhuizen van 
multiplex in een stadspark aangelegd, met de bedoeling om steenmarters 
alternatieve huisvesting te bieden (pers. med. Ronald Langendoen, Gemeente 
Doetinchem).  
 
Naast grondkasten kunnen nestkasten in bomen worden geplaatst. Zowel 
steenmarters als boommarters maken gebruik van nestkasten die voor uilen zijn 
geplaatst (zie b.v. Zekhuis & De Bruijn 2005). Er zijn diverse constructies 
mogelijk. Van belang is dat de kasten groot genoeg zijn (ca. 60 x 50 x 50 cm). De 
Werkgroep Boommarter Nederland verstrekt kasten voor boommarters, die ook 
voor steenmarters geschikt zijn.  
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Marterkasten kunnen ook afgeschermd in gebouwen worden geplaatst, 
bijvoorbeeld in publieke gebouwen of monumenten op afgelegen en moeilijk voor 
de mens bereikbare plekken die wel voor de steenmarter goed bereikbaar zijn. Te 
denken valt aan constructies in (spouw)muren, onder daken, op zolders, of aan 
gevels. In ieder geval het benutten van plekken in gebouwen waar de dieren geen 
overlast of schade kunnen berokkenen. Ook hier is voor zover bekend weinig 
ervaring mee opgedaan. 

 
De Steenmarter is verder gebaat bij een natuurgericht stadsecologisch beheer, 
waaronder het behouden en aanleggen van groenstructuren met dichte inheemse 
beplanting en het behouden van holle bomen, waarin overigens ook geschikte 
schuilplaatsen kunnen ontstaan, zowel staand als omgetrokken.   

7.6 Gedogen en beheren 
Steenmarters kunnen in (openbare) gebouwen worden gedoogd en beheert, 
zolang er geen belangrijke overlast en schade optreedt. Vervuiling door latrines 
en prooiresten kan worden beperkt door regelmatig te schonen. De aanleg van 
een steenmartervoorziening (zoals net boven beschreven) kan er voor zorgen dat 
vervuiling en andere overlast wordt geïsoleerd. Een voorbeeld van gedogen 
betreft de Katholieke Jenaplanschool St. Willibrordus in Oude Pekela in 1999. Het 
schoolgebouw werd bewoond door een martergezin dat zich bevond tussen een 
dubbel plafond boven een kleuterlokaal. De dieren zorgden er voor stankoverlast 
en doorlekkende drek. In overleg met een bioloog besloot het schoolbestuur om 
de marters een alternatief onderkomen te geven omdat ze ook een educatieve 
functie hadden, onder voorwaarde dat de overlast werd opgeheven. Er is toen een 
martervoorziening geplaatst onder de dakgoot nadat de toegang tot de 
binnenruimte was geslecht. De kosten hiervan bedroegen destijds fl 7.050,- . 
Ongeveer een derde daarvan is door de Provincie Groningen vergoed. Overigens 
is het gebruik van de alternatieve huisvesting door de steenmarters niet bekend. 
 
Gedogen en beheren kan samen met voorlichting een middel zijn tot acceptatie 
van steenmarters bij mensen in gevallen waar geen overlast of schade in 
gebouwen wordt verwacht. 

Voorbeeld van een gecompartimenteerd marterhuis overdekt met aarde en 
beplanting.(Bron: Altrock et al.). 
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Steenmarterhotel – rustig gelegen en verlaten gebouwen zoals deze zijn 
tegenwoordig dun bezaaid in Nederland. Ze zijn echter van grote betekenis voor 
steenmarters en andere gebouwbewonende dieren. 
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8 PROTOCOL OPLOSSEN 
STEENMARTERPROBLEMEN DOOR DE 
GEMEENTE 

8.1 Algemene ontheffing 
In het voorgaande kwamen aspecten ecologie, natuurwet- en regelgeving, 
wezenlijke knelpunten en preventieve middelen met betrekking tot de 
Steenmarter aan de orde. In het volgende onderdeel wordt een stapsgewijze 
werkwijze of protocol voorgesteld waarmee steenmarterproblemen kunnen 
worden opgevangen en indien nodig verder worden behandeld door een 
gecertificeerd deskundige bij de gemeente fungerend als meldpunt voor 
problemen door beschermde diersoorten. De volgende stappen worden 
doorlopen: 
 

1. Het opnemen van waarnemingen en klachten over overlast en schade. 
2. Het aanreiken van preventieve middelen. 
3. Verjaging of verstoring bij belangrijke overlast. 

 
Alleen voor stap 3 geldt de structurele ontheffing conform artikel 68 van de 
Flora- en faunawet ‘ter voorkoming en bestrijding van schade of belangrijke 
overlast veroorzaakt door steenmarters aan gebouwen of zich daarin of daarbij 
bevindende roerende zaken’ bij geen andere bevredigende oplossing. Ontheffing 
is alleen van toepassing op artikelen 10 en 11 van de Flora- en faunawet en laat 
alleen verjagen van steenmarters en/of het verstoren van hun vaste rust- of 
verblijfplaatsen toe. De ontheffing per gemeente wordt verleend door 
Gedeputeerde Staten en wordt na vijf jaar herzien (Hoofdstuk 3).  
 
Hoe de ontheffing in de praktijk kan worden uitgevoerd wordt in het navolgende 
beschreven voor een gemeentelijk Meld- en behandelpunt klachten beschermde 
dieren (faunaloket). Aan het einde van het hoofdstuk is het protocol schematisch 
uiteengezet. 

8.2 Eerste aanspreekpunt voor waarnemingen en klachten 
Zodra een burger of bedrijf een waarneming of klacht bij de gemeente meldt 
wordt hij klantgericht geholpen. Dit betekent allereerst het direct contact kunnen 
opnemen met het juiste loket en de deskundige bij of via de gemeente. Een folder 
en een pagina op de website van de gemeente dienen er voor te zorgen dat het 
publiek de juiste informatie krijgt over het correct omgaan met beschermde 
dieren en waar ze direct hun klachten kunnen melden.  Daarnaast zijn er ook 
instanties die geconfronteerd met steenmarterperikelen van burgers of bedrijven 
direct kunnen doorverwijzen naar de gemeente (zie beneden 8.2).  

8.3 Het opnemen en registreren van meldingen 
Meldingen kunnen telefonisch of via email binnenkomen. De melding wordt 
vervolgens digitaal geregistreerd, bijvoorbeeld in een spreadsheet (bij voorkeur 
Excel), met in ieder geval de volgende informatie: 
 

1. Datum melding en contactgegevens van de melder (adres, 
telefoonnummer en email). 

 
2. Indien de waarneming- of probleemlocatie niet hetzelfde is als de 

adresgegevens van de melder dan wordt deze apart en zo nauwkeurig 
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mogelijk bepaalt en ingevuld. Google Maps in combinatie met Google 
Earth (http://maps.google.nl/) op internet kan bijvoorbeeld worden 
gebruikt voor een exacte locatieaanduiding. 

 
3. Beschrijving van de waarneming aan de hand van uiterlijke kenmerken, 

sporen en/of gedrag van het dier zoals in Hoofdstuk 4 beschreven. Het 
samen met de melder doorlopen en aanvinken van een checklist op het 
registratieformulier met duidelijke en onderscheidende kenmerken kan 
hierbij handig zijn. Hieruit volgt de conclusie of het inderdaad een 
Steenmarter betreft en niet een ander dier (bijvoorbeeld kat, eekhoorn, 
Bunzing of rat) of fenomeen. Veel mensen weten inmiddels wel wat een 
Steenmarter is. 

 
4. Beschrijving van de (regelmatige) overlast en veroorzaakte schade op 

basis van de volgende indeling: 1) huis en aanverwante objecten, 2) auto, 
of 3) andere of overige overlast en schade (o.a. predatie van huisdieren). 

 
5. De periode en duur van de overlast. 

 
6. Indien bekend (vooral bij autoschade), de door de gedupeerde gemaakte 

kosten per geval, indien mogelijk gespecificeerd. 

8.4 Diagnose en bepaling behandeling 
De deskundige en de melder concluderen vervolgens samen of de waarneming of 
het probleem wel of niet een Steenmarter betreft. Indien een Steenmarter in het 
spel is wordt de melder vervolgens kort geïnformeerd over het dier en zijn 
beschermde status, en welke stappen kunnen en mogen worden ondernomen om 
problemen te voorkomen of verhelpen. Vervolgens worden de volgende stappen 
ondernomen: 
 

1. Na het opnemen van de waarneming wordt desgewenst een 
steenmarterfolder naar de melder gestuurd of verwezen naar de 
webpagina. Doodgewone marterwaarnemingen kunnen vervolgens 
worden geregistreerd. Met het opnemen van waarnemingen verkrijgt men 
namelijk een beeld van de verspreiding van steenmarters in de gemeente, 
waaruit mogelijke trends kunnen worden afgelezen, zoals in deze studie 
is aangezet. Dit is ook van belang voor de landelijke monitoring van 
zoogdieren door de VZZ (www.vzz.nl). Waarnemingen kunnen dan ook in 
een Geografisch Informatiesysteem (GIS) worden verwerkt, bijvoorbeeld in 
het kader van de natuurwaardenkaart die de Gemeente Deventer 
momenteel aan het opzetten is. Bij voorkeur wordt elk jaar een nieuwe 
verspreidingskaart samengesteld. Het is wellicht een idee om de 
verspreiding en andere informatie over de Steenmarter op de 
gemeentelijke website te plaatsen, zodat burgers ‘hun steenmarters’ 
kunnen volgen en aan het verspreidingsbeeld kunnen bijdragen, 
bijvoorbeeld met een kaartje van Google Earth als onderligger. Hetzelfde 
kan voor vleermuizen en andere beschermde dieren worden gedaan. 

 
2. Na het begripvol constateren van schade door een automarter wordt een 

steenmarterfolder naar de klachtmelder gestuurd. Daarmee wordt advies 
gegeven over het weren van steenmarters uit auto’s met de gangbare en 
meest effectieve middelen. De gemeente kan er voor kiezen om een 
marterschokset tegen gereduceerde prijs te verstrekken of naar 
autobedrijven door te verwijzen die dit apparaat standaard en voordelig 
verkopen en monteren. Meer dan dit kan de gemeente bij autoschade 
feitelijk niet doen. Het is namelijk ondoenlijk om elke automarter te 
onderzoeken. 

 
3. Na het begripvol constateren van overlast en schade door een huismarter 

wordt eerst de ernst ervan bepaald. Indien de melder aangeeft dat er 
structureel onaanvaardbare  overlast of schade optreedt (zie hoofdstuk 6), 
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wordt een bezoek door de deskundige besloten. Er dient in ieder geval 
eerst duidelijk aan de gedupeerde te worden gemaakt om niet op eigen 
houtje maatregelen te nemen (bijvoorbeeld het dichtpurren van gaten), in 
strijd met de Flora- en faunwet. De deskundige gaat de ernst van het 
probleem ter plaatse opnemen en stelt dan een behandeling voor (zie 
volgend onderdeel). 

8.5 Behandeling van overlast en materiële schade 
 
Diagnose belangrijke overlast en schade 
 
Huismarters versus automarters; scheiding bij de poort 
Bij de verdere behandeling in geval van belangrijke overlast en schade wordt 
onderscheid gemaakt tussen automarters en huismarters.  In geval van 
automarters worden preventieve middelen verstrekt of aanbevolen.  De Gemeente 
Doetinchem verstrekt bijvoorbeeld marterschoksets tegen gereduceerde prijs 
(pers. med. R. Langendoen, Gemeente Doetichem). Een alternatief is om er voor te 
zorgen dat marterschoksetjes standaard door autogarages binnen de gemeente 
worden gemonteerd op basis van overleg of voorlichting met de 
steenmarterfolder.  
 
Huismarters  
Huismarters of steenmarters die zorgen voor overlast en schade aan gebouwen en 
vooral woningen krijgen een andere aanpak. Allereerst wordt de ernst van de 
overlast en materiele schade afgewogen op basis van het verhaal van de 
gedupeerde en vervolgens een bezoek door de deskundige. Tijdens het bezoek 
bepaalt de deskundige: 
 

1. Het actuele gebruik van het gebouw en omgeving door de steenmarter(s). 
In- en uitgangen, dagrustplaatsen en de wegen ernaar toe (marterpassen) 
worden bepaald (zie onderdeel 6.3 voor mogelijkheden). Daarvoor 
kunnen speciale opsporingstechnieken worden gebruikt waaronder 
sporenanalyse (voetprenten, sporenbedden, krab- of klimsporen, 
prooiresten, latrines, speeltjes), het losjes dichtproppen van openingen 
voor bepaling van het gebruik van openingen en aan- of afwezigheid 
(proptest), of zelfs hightech middelen zoals camerasondes of 
infraroodcamera’s; 

 
2. Of het in de zomer wel of niet gaat om een moertje in verwachting of met 

haar onzelfstandige jongen (zie kraamschema beneden), waardoor in dat 
geval niets mag worden ondernomen totdat het steenmartergezin uit 
zichzelf verhuist naar een andere verblijfplaats rond eind juli; 

 
3. De geleden overlast en schade. 

 
Uit deze diagnose wordt besloten of het daadwerkelijk gaat om belangrijke 
overlast en schade of dreiging daarvan, afhankelijk van de leefplek en de 
constructie er omheen. Wanneer een marter op een plek zit waar dit niet aan de 
orde is, dan wordt een akkoord tot aanvaarding (gedogen en beheren) overlegt 
met de eigenaar met behulp van voorlichting. In twijfelgevallen kan besloten 
worden om eerst te bezien wat de marter gaat doen. Duurzaam werende 
maatregelen mogen worden genomen wanneer men overlast en/of schade 
verwacht bij langer verblijf buiten de kraamperiode. Het bepalen van de ernst van 
de overlast en schade in woningen is niet eenvoudig (Hoofdstuk 6). De volgende 
richtlijnen worden gegeven: 
 

• Wanneer een marter al geruime tijd aanwezig is of terugkomt en 
onacceptabel lawaai maakt, vooral ’s nachts waardoor de nachtrust van de 
bewoners voortdurend wordt verstoord en er sprake is van een negatieve 
invloed op de gezondheid van de bewoners. Het is van belang dit goed te 
karakteriseren. 
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• Wanneer mensen na voorlichting nog steeds panische angst hebben voor 

het dier en er dus absoluut niet mee kunnen leven.  
 

• Wanneer er sprake is van een dier dat al geruime tijd (vaak met 
tussenpozen) aanwezig is en een doordringende stank veroorzaakt door 
de opbouw van ontlasting, geurvlaggen, urine en rottende prooiresten. 
Hier kan eerst worden onderzocht hoe dit probleem kan worden 
voorkomen alvorens over te gaan op verjagen en verstoren, bijvoorbeeld 
met schoonmaken en dan afscherming. 

 
• Wanneer er aanzienlijke (dure) schade wordt aangericht door 

doorlekkende drek en vernielingen. Ook hier kan eerst worden gekeken 
naar een oplossing om het probleem te verhelpen of te isoleren alvorens 
over te gaan op verjagen en verstoren. 

 
In deze gevallen zal de deskundige actie moeten ondernemen en een behandeling 
voorschrijven (zie verder). 
 
Predatie 
Naast lastige huismarters en automarters zijn er de marters die op huisdieren 
jagen. In dit geval worden preventieve of verhelpende maatregelen aangereikt via 
de steenmarterfolder. 
 
Behandeling onder toezicht van de deskundige 
Bij besluit tot behandeling kunnen de volgende stappen worden ondernomen: 
 

1. Er volgt een rapportage van het probleem voor in het registratiesysteem 
als onderdeel van de jaarlijkse terugkoppeling naar de provincie. De 
rapportage met fiat voor een behandeling wordt vervolgens aan de 
gedupeerde afgegeven. In de meeste gevallen kan dat op basis van een 
standaard brief. 

  
2. De deskundige schrijft een diervriendelijke behandeling voor die past 

binnen de mogelijkheden van de Flora- en faunawet ex art. 68. Hij kan 
besluiten om de gewenste maatregelen onder zijn toezicht te laten 
uitvoeren door een aangewezen aannemer (mogelijk onder raamcontract) 
of in eenvoudige gevallen door de eigenaar zelf. Onder maatregelen zijn 
te verstaan het schoonmaken van vervuiling, repareren van de schade, 
toepassen van wering en het opheffen van vaste verblijfplaatsen of de 
routes ernaar toe. De kosten van de gevergde werkzaamheden zijn in 
principe voor de gedupeerde, tenzij de gemeente coulant besluit de 
kosten geheel of deels voor rekening te nemen. 

 
Randvoorwaarden voor het bestrijden van steenmarteroverlast in gebouwen 
Wanneer er sprake is van belangrijke overlast en (dreigende) materiële schade 
door een huismarter en er geen bevredigende oplossing voorhanden is (art. 68 
FFW), kan worden besloten om over te gaan tot het opheffen van de dagrustplaats 
en/of de toegangswegen (marterpassen) er naar toe en daarmee het verjagen van 
de probleemmarter(s) en verstoren van de ‘vaste verblijfplaats’. Geen 
bevredigende oplossing betekent dat het niet mogelijk is om de in dit beheerplan 
aangereikte middelen toe te passen, of dat de kosten van een effectieve 
behandeling onacceptabel hoog zijn. Dit zal in de praktijk amper voorkomen 
omdat er meestal wel een bevredigende oplossing voorhanden is. De kosten 
daarvan kunnen voor de gedupeerde echter wel een knelpunt zijn. Het begrip 
‘belangrijke schade’ uit de Flora- en faunawet en het Provinciale faunabeleid is 
voor steenmarters niet genormeerd en een beroep op het faunafonds is niet 
mogelijk. Voor andere schadegevallen in economische sectoren aangaande wilde 
beschermde dieren (b.v. ganzenvraat) is ‘belangrijke schade’ overigens gesteld op 
€250,-. 
 
De volgende randvoorwaarden en opties gelden voor het verontrusten/verjagen 
van steenmarters of het verstoren van hun verblijfplaatsen: 
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Beschermen steenmartergezin in de kraamperiode 
Een steenmartergezin bestaande uit een vrouwtje of moertje met haar jongen in 
de zoogtijd en een korte periode daarna mag niet worden verstoord omdat ze 
compleet afhankelijk zijn van de vaste verblijfplaats en feitelijk dus ook immobiel 
zijn. In de voortplantingsperiode van lente tot nazomer is de kans groot dat een 
steenmartergezin aanwezig is, wat vaak valt af te leiden aan de mate van overlast 
(veel nachtelijke geluiden, ontlasting, prooiresten en stank). De kraamperiode van 
de Steenmarter verloopt als volgt:  
 

• Tussen half maart en eind april is de geboortetijd. 
 

• Tot tussen acht en 10 levensweken duurt de zoogtijd (kraamperiode). Het 
moertje is dan vrijwel continu bij haar jongen om ze te zogen. 

 
• Vanaf 7-8 levensweken gaan de jongen mee op pad met hun moeder om 

de directe omgeving van de kraamkamer te verkennen en te leren jagen. 
Het moertje gaat vanaf die tijd ook steeds vaak alleen op stap en voert 
geregeld prooi aan de jongen. 

 
• Zo’n 9-10 weken na de geboorte, verlaat het gezin de kraamkamer voor 

een nieuwe (schone) dagrustplaats, die dan nog lange tijd samen gedeeld 
kan worden. Rond eind juli zijn de kraamplaatsen meestal verlaten en 
mag men de kraamkamer opheffen. 

 
Half maart tot eind juli vormt dus een cruciale periode voor het moertje met haar 
jongen. Vaak culmineert de overlast wanneer de jongen over gaan op vast 
voedsel, dan veel spelen, veel ontlasten en regelmatig prooien van hun moeder 
krijgen aangevoerd. In de regel zal het martergezin kort daarna veel op pad zijn 
en snel verhuizen.  Het heeft daarom zin om te wachten tot het martergezin 
verkast omdat er dan niet meer overlast of schade bijkomt. Rond eind juli zal de 
kraamkamer vrijwel zeker zijn verlaten. Om zeker te zijn wordt er enkele dagen 
gemonitord naar levenstekenen, zoals geluiden. Het probleem kan zich dan wel 
naar een andere locatie verplaatsen. De in principe zelfstandige jongen kunnen 
dan vaak nog langdurig bij hun moeder blijven, tot langer dan een jaar. Het gezin 
deelt dan meestal een dagrustplaats, soms maanden achtereen in de winter tot in 
het voorjaar. In dat geval is verjaging en verstoring bij belangrijke overlast en 
schade toegestaan. 
 
Inspectie dient in de kraamperiode uiterst zorgvuldig te zijn. Jonge dieren kunnen 
namelijk gemakkelijk over het hoofd worden gezien doordat ze zich ergens achter 
of onder verschuilen. Daarbij is het naast constatering van een grote hoeveelheid 
prooiresten en verse uitwerpselen van belang om bij de gedupeerde goed na te 
gaan of er piepende en ravottende jongen zijn of worden gehoord.  
 
Het mag duidelijk zijn dat het niet wenselijk en ook verboden is om een 
kwetsbaar martergezin in de kraamperiode op straat te zetten en bloot te stellen 
aan de stedelijke gevaren. 
 
Zekerheid afwezigheid steenmarter(s) 
Men dient bij het opheffen van de dagrustplaats er in hoge mate zeker van te zijn 
dat er zich geen marters hebben verschanst. Het insluiten van marters met leed of 
dood als gevolg is uiteraard onwenselijk en verboden en kan nog meer 
(uitbraak)schade veroorzaken. Marters verlaten hun dagrustplaats voor het 
nachtelijke foerageren of wanneer ze verhuizen naar een andere dagrustplaats. 
Voor een solitaire marter is de kans op afwezigheid het hoogst tussen 
zonsondergang en zonsopgang, wanneer het dier op pad gaat. Een marter kan 
dan 4-8 uur weg zijn. Men zou dus kunnen posten om de marter het gebouw te 
zien verlaten en/of de proptest doen.  ’s Winters dient men rekening te houden 
met marters die binnenblijven tijdens koude nachten en pas tijdens warmere 
nachten op pad gaan. 
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Indien er geen teken van leven is kunnen de entree(s) en de toegangswegen 
worden opgeheven. De makkelijkste en goedkoopste oplossing wordt eerst 
toegepast, bijvoorbeeld het ontnemen van een toegangsweg. Daarna wordt er 
gemonitord voor verdere marteractiviteit. Wanneer er binnen geen marteractiviteit 
meer valt te bespeuren, kan er vanuit worden gegaan dat de behandeling is 
geslaagd. 
 
Het wegvangen van steenmarters uit gebouwen 
Indien de afwezigheid van een steenmarter niet bepaald kan worden kan het dier 
met een inloopkooi gevangen worden om kort te bekijken of de overlast hiermee 
stopt. Indien overlast stopt kunnen de toegangswegen worden opgeheven en het 
dier in de omgeving worden vrijgelaten. 
 
Dierenwelzijn en alternatieven 
Vast staat dat het welzijn van de Steenmarter bij behandeling van problemen in 
acht moet worden genomen, zo gebiedt de zorgplicht onder artikel 2 van de 
Flora- en faunawet. Negatieve effecten dienen bij behandeling geminimaliseerd te 
worden en er mag geen afbreuk worden gedaan aan de ‘gunstige staat van 
instandhouding’ van steenmarters. Dit kan inhouden dat er bij het ontnemen van 
een dagrustplaats of nestplaats er voor alternatieve huisvesting moet worden 
gezorgd, zoals ook gewenst in het Overijsselse faunabeleid voor de steenmarter. 
Vooral voor steenmarters in publieke gebouwen zou men serieus kunnen 
overwegen om alternatieve huisvesting uitgekiend te creëren (zie onderdeel 7.6). 

 
De inzet van gecertificeerde deskundige(n) 
Wanneer er sprake is van belangrijke overlast en materiële schade in woningen 
dient er gehandeld worden binnen de regels of mogelijkheden van de Flora- en 
faunawet. Dit houdt in eerste instantie in dat een gecertificeerd deskundige 
aangewezen door de gemeente het probleem zorgvuldig op locatie met de 
gedupeerde gaat opnemen.  De gecertificeerde deskundige is dus iemand die: 
 

- voldoende kennis heeft van relevante aspecten van de biologie en 
ecologie van de Steenmarter, in het bijzonder zijn leefwijze, gedrag, 
voortplanting en aanwezigheidsporen;  

 
- kundig is in het detecteren van steenmarters met bepaalde technieken, 

het bepalen van hun aan- of afwezigheid, ruimtelijke bewegingen of 
gebouwgebruik, vooral het traceren van toegangswegen en leefplekken; 

 
- kennis heeft van de schade die door steenmarters kan worden 

veroorzaakt en de ernst en  kosten daarvan goed kan inschatten en 
afwegen; 

 
- effectieve oplossingen kan aandragen, en dus ook verstand heeft van 

bouwtechnische zaken; 
 

- over een fysieke conditie beschikt die hem of haar toelaat om inspectie te 
doen op moeilijk bereikbare plaatsen in of aan gebouwen; 

 
- kennis heeft van de relevante bepalingen Flora- en faunawet, en; 

 
- gevoel heeft voor mensen- en dierenwelzijn. 

 
De vereiste kennis - ook voor vleermuizenproblematiek – moet formeel worden 
opgedaan met de speciale cursus van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen 
(KAD) in Wageningen, en vervolgens uit verdere ervaringen en behandeling van 
problemen. Met het succesvol volgen van de cursus krijgt men een certificaat dat 
toelaat om op basis van de structurele ontheffing steenmarterproblemen conform 
de Flora- en faunawet te behandelen. 

 
De gemeente moet als ontheffinghouder zelf gecertificeerde deskundigen (lees 
ook ontheffinggebruikers) aanwijzen, in het beheerplan voor ontheffing opnemen 
en ter goedkeuring aan de Provincie voorleggen.  



 

CONCEPTBEHEERPLAN VOOR DE STEENMARTER IN DEVENTER 
 

64 

 
Deskundigheid hoeft uiteraard niet beperkt te blijven tot één ambtenaar. De 
gemeente kan als ontheffinghouder ervoor kiezen om een gecoördineerd team 
van deskundigen aan te stellen, waarin ook kundige vrijwilligers zijn opgenomen, 
zoals leden van de Zoogdierenwerkgroep Overijssel. Aan het inzetten van 
vrijwilligers kleven zowel voor- als nadelen. Altijd geldt namelijk dat alleen een 
gecertificeerd deskundige binnen het kader van de structurele ontheffing FFW ex 
art. 68 een behandeling mag voorschrijven en laten uitvoeren bij daadwerkelijke 
overlast en –schade. Vrijwilligers mogen uiteraard wel preventieve adviezen geven 
en diagnose stellen van steenmarterproblemen. Verder kan er een behoorlijk 
beroep worden gedaan op vrijwilligers, waar op zijn minst een 
onkostenvergoeding tegenover staat.  

 
Gebruik van de ontheffing Flora- en faunawet artikel 68 
Met een gecertificeerd deskundige in huis of extern aangesteld kan de gemeente 
vervolgens de structurele ontheffing FFW ex art. 68 voor de behandeling van 
steenmarterproblemen in en bij gebouwen bij de provincie aanvragen. De 
ontheffing geldt overigens voor alle toegestane maatregelen die kunnen leiden tot 
het verjagen van de steenmarter of verstoring van zijn vaste verblijfplaats. 
Daaronder is te verstaan: 
 

- inbreuk bij het inspecteren van de verblijfplaats, d.w.z. het moeten 
wegbreken om bij het marterverblijf te komen; 

 
- het toepassen van toegestane afwerende middelen zoals in dit document 

beschreven;  
 

- het hermetisch afdichten van in- en uitgangen en het wegnemen van 
toegangswegen of marterpassen. 

 
De deskundige van de gemeente heeft het mandaat om hiervoor schriftelijke 
toestemming te geven na constatering van een onacceptabel probleem. 
Toestemming gaat vergezeld met instructies bij het eenvoudig zelf oplossen van 
het probleem door de gedupeerde. Bij moeilijke gevallen kan de gemeente een 
gespecialiseerd bedrijf inhuren onder een raamcontract. Zo heeft bijvoorbeeld de 
gemeente Zwolle goede ervaringen met het inzetten van het bedrijf 
Ongediertebestrijding Nederland, OBN (pers. med. Maarten Kaales, Gemeente 
Zwolle). Dit bedrijf, al eerder genoemd in onderdeel 8.1, is ondanks de 
onvriendelijke naam martervriendelijk gecertificeerd. 
 
Het treffen van preventieve maatregelen voor het weren van marters uit gebouwen 
voordat ze aanwezig zijn is niet in strijd met de Flora- en faunawet en valt dus 
niet onder de ontheffing.  

 
Verder is het volgende van belang: 

 
De gemeente (ontheffinghouder) is volgens artikel 69 van de Flora- en faunawet 
verplicht jaarlijks vóór 31 januari een rapportage in te dienen bij de Provincie over 
de wijze waarop van de ontheffing gebruik is gemaakt. De deskundige en 
eventuele andere ontheffinggebruikers zorgen ervoor dat behandelingen 
gerapporteerd en gebundeld worden voor de jaarlijkse rapportage aan de 
Provincie.   
 
Zowel bij de diagnose als behandeling van steenmarterproblemen dienen de 
deskundige en ander ontheffinggebruikers altijd een genummerde kopie van de 
ontheffing met legitimatie te kunnen tonen aan politie of de Algemene 
Inspectiedienst (AID) indien dit voorvalt. 
 
Nazorg 
Nazorg is van belang. Dit bestaat uit het monitoren van de situatie bij de 
geholpen partij kort na de behandeling tot eniger tijd daarna. Hiermee wordt 
bepaalt of het advies of de behandeling naar behoren is uitgevoerd en effect heeft 
gesorteerd, of dat er extra maatregelen nodig zijn. Dit wordt vervolgens 
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gerapporteerd en bij succes kan het marterdossier worden gesloten. Ook de 
betrokken burgers zullen deze verdere betrokkenheid waarderen. 

8.6 Het bestrijden van steenmarters? 
Het kan in zeer uitzonderlijk geval voorkomen dat het niet mogelijk is om een 
steenmarterprobleem bevredigend op te lossen. Dan zou kunnen worden besloten 
om over te gaan tot bestrijding van de probleemmarter. Wat bestrijding van een 
probleemmarter inhoudt is moeilijk te definiëren en werpt problemen op. Het 
doden of ver buiten de leefplek verplaatsen van steenmarters is niet alleen 
verboden, ethisch onwenselijk, maar kan ook in ecologisch opzicht de plank mis 
slaan (zie volgende tekstbox). Het bestrijden van steenmarters is eigenlijk geen 
optie, omdat er altijd wel een oplossing voor de bestrijding van marteroverlast 
voorhanden is. 
 
Wanneer er in het uiterste geval toch wordt besloten om een marter definitief te 
bestrijden dan kan dat door het dier levend te vangen en vervolgens humaan te 
laten inslapen. Hiermee wordt mogelijke leed door verplaatsing in vreemd en 
vijandig gebied alsmede afwenteling van het probleem voorkomen. Hiervoor moet 
altijd toestemming worden verkregen bij de provincie, die tevens zou moeten 
uitwijzen wie er bevoegd is om het dier te laten inslapen; voor de handliggend 
een dierenarts. Voor deze extreme maatregel geldt dus geen structurele 
ontheffing en moet uitvoerig worden getoetst op noodzaak en falen van 
alternatieven.  

8.6 Het wijder oplossen van steenmarterproblemen 
De gemeente kan als officieel meldpunt met speciale deskundigheid in huis er 
voor zorgen dat het oplossen van steenmarterproblemen in goede banen wordt 
geleid, conform de Flora- en faunawet. Naast de rol als meld- en behandelpunt 
voor steenmarterproblemen kan de gemeente in het algemeen zorg dragen voor 
beschermde dieren en hun trends op het grondgebied monitoren voor het sturen 
van (stads)ecologische beheer. De gemeente kan verder proactief het publiek 
voorlichten over de omgang met beschermde dieren en het voorkomen van 
problemen, en daarmee ook stimulansen geven voor beschermde maatregelen 
met publieke participatie of ondersteuning. 
 
Verbeteren relatie steenmarters en Deventernaren 
De Steenmarter behoeft een imagoverbetering. ‘Onbekend maakt onbemind’ is 
spreekwoordelijk ook van toepassing op de Steenmarter. Het dier heeft inmiddels 
veel naamsbekendheid onder het publiek opgebouwd, maar wat men weet over 
het dier is meestal beperkt. Tevens wordt er veel meer nadruk gelegd op de 
vervelende verhalen en worden de gevallen waarin de steenmarter vreedzaam 
zonder problemen met mensen samenwoont onderbelicht. Dit is zeker ook zo in 
Deventer waar veel mensen wel iets kunnen vertellen over steenmarterproblemen 
die ze zelf of bekenden hebben ervaren. Het voornamelijk negatieve beeld wordt 
aangewakkerd doordat mensen hun klachten niet direct kwijt kunnen, 
hulpbiedende instanties ontbreken, door verkeerde berichtgeving en gebrek aan 
kennis over het dier. Daarbij heeft media heeft nogal de neiging om 
steenmarterproblemen aan te dikken.  
 
Uit deze studie blijkt dat slechts een klein percentage van de Deventernaren te 
maken heeft met belangrijke steenmarterperikelen.  Met het verstrekken van 
duidelijke informatie over de steenmarter en preventieve middelen kunnen de 
problemen worden ingedamd waardoor wellicht meer begrip voor bescherming 
van het dier onder de bevolking wordt verkregen. De inzet van gecertificeerde 
deskundigheid bij of middels de gemeente is hierbij van belang om 
onacceptabele gevallen op gedegen wijze te verhelpen.  
 
 
Voorlichtingsbrochure over de Steenmarter 
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Een voorlichtingsbrochure over de steenmarter wordt gemaakt en wijd in Deventer 
gedistribueerd om mensen goed te informeren over de leefwijze en gedrag van 
‘hun steenmarters’ en over de meest effectieve middelen ter voorkoming van 
overlast en schade door het dier. Er zijn inmiddels een aantal uitstekende 
voorlichtingsbrochures over de Steenmarter verschenen (Reuther 1998; Kaper & 
Müskens 2006) die als blauwdruk hiervoor kunnen dienen. Een brochure 
toegesneden op de steenmarter in Deventer is echter geen overbodige luxe. Een 
populair geschreven en alom verspreide brochure kan veel onwetendheid en 
onbegrip over de Deventerse steenmarters uit de lucht halen en wellicht zorgen 
voor meer acceptatie, waardering en mogelijk zelfs participatieve inzet voor 
bescherming van een nuttig dier dat een bijzonder onderdeel vormt van de 
stedelijke ecologie. De voorlichtingsbrochure heeft ook een belangrijke functie 
om de toestroom van algemene klachten en vragen naar een meldpunt of 
faunaloket te beperken en de behandeling van steenmarterproblemen in goede 
banen te leiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Steenmarter van de familie Van Zanten uit Colmschate leeft tussen het 
dakbeschot en de dakpannen. De entree (witte pijl) is een met lood omslagen gat 
dat gewoon deel uitmaakt van het dak. De marter heeft hier een nestholte 
gemaakt door isolatiemateriaal weg te krabben en plastic zeil kapot te trekken. 
Het dier kan gemakkelijk op het dak komen via een zijmuur of via een tweetal 
bomen direct langs het huis. Door het gat dicht te proppen met papier of een lap 
kan het binnen- of buitentreden van de marter worden bepaald; de marter zal in 
de meeste gevallen de prop naar zich toe trekken (de proptest). In dit geval is het 
eenvoudig voor de eigenaar om het gat dicht te maken wanneer de marter op pad 
is. Tot dusver was hier nog geen sprake van een lastpost, maar er kan mogelijk 
lekkage ontstaan.  Indien het gat moet worden dichtgemaakt is de familie Van 
Zanten best bereid om een marterhuis in hun tuin te plaatsen ter compensatie en 
uit waardering voor het dier. (Foto: E. van Maanen) 

 
Preventieve buurtaanpak 
Bij meerdere steenmarterproblemen in een bepaalde wijk kan de deskundige 
nagaan in hoeverre de problemen verder in de omgeving spelen, zodat er op 
grotere schaal preventieve maatregelen kunnen worden genomen. Hierbij is het 
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wellicht mogelijk om steenmarters uitgekiend alternatieve huisvesting op 
meerdere plaatsen aan te bieden en het gebruik ervan te testen. Ook kan worden 
onderzocht of het wijdere gebruik van marterschok-apparaten in auto’s het 
kabelbijt-gedrag van steenmarters (lokaal) ontmoedigt.  
 
Buurtvoorlichting 
In een wijk waar steenmarterproblemen spelen kan een voorlichtingsavond over 
het dier worden gehouden. Bezorgde en geïnteresseerde burgers kunnen zich dan 
uitgebreid en interactief door een deskundige laten informeren. 
Voorleggen steenmarterbeheerplan aan diverse instanties 
Van belang is dat, naast burgers, ook bedrijven of instanties die in aanraking 
kunnen komen met steenmarterproblemen goed op te hoogte zijn van een 
gemeentelijk faunaloket en het steenmarterbeheerplan. Daarbij kan gedacht 
worden aan woningbouwverenigingen, dierenambulance, politie, wijkbeheerders, 
ongediertebestrijdingsdienst (Circulus), autogarages en het natuur- en 
milieucentrum. Deze instanties kunnen mensen met klachten doorverwijzen naar 
de gemeente of geadviseerd door de gemeente de juiste middelen aanwenden, 
zoals de inzet van een gecertificeerde deskundige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zout op de staart of bittere ernst? De gemoederen rond de steenmarter kunnen 
hoog oplopen. Uit het onderzoek blijkt dat van de gehele Deventerse bevolking 
slechts een zeer klein percentage huishoudens daadwerkelijk gedupeerd raakt 
door belangrijke overlast en schade. Dit probleem is grotendeels te verhelpen met 
toepassing van de juiste middelen en met goede voorlichting. (Bron: anoniem). 

 
Provinciale werkgroep oplossen problemen beschermde diersoorten 
De provincies Limburg en Gelderland worden voor het oplossen van problemen 
beschermde dieren (vooral Steenmarter en vleermuizen) ondersteunt door 
speciale werkgroepen. Deze werkgroepen worden gecoördineerd door 
natuurbeheerorganisaties; in Limburg de Stichting Instandhouding kleine 
landschapselementen (IKL) en in Gelderland de Stichting landschapsbeheer GLD. 
In deze werkgroep bevinden zich ambtenaren (bij voorkeur stadsecologen) en 
mensen die zich inzetten voor zoogdierbescherming. Voor Overijssel is zo’n 
werkgroep ook voorstelbaar en zou gecoördineerd kunnen worden door b.v. 
Stichting Landschap Overijssel in samenwerking met stadsecologen van de grote 
gemeenten en de Zoogdierwerkgroep Overijssel. 
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Onwenselijkheid wegvangen en ver verplaatsen van steenmarters 
Het wegvangen en ver weg droppen van steenmarters is onethisch en weinig 
zinvol (Müskens & Broekhuizen1998; Müskens & Broekhuizen 2005). Het kan zelfs 
averechts werken om de volgende redenen: 
 

- Volwassen steenmarters kunnen vanaf de plaats waar ze zijn uitgezet 
weer terugkeren naar hun oorspronkelijke leefplek. Uit onderzoek door 
Rasmussen et al. (1986) bleek bijvoorbeeld dat twee mannetjes die op 
grote afstand (tot 30 km) van hun leefplek waren verplaatst binnen enkele 
dagen hun weg terug hadden gevonden. Het verplaatsen van dieren naar 
bijvoorbeeld de westkant van de IJssel is ook niet wenselijk omdat het 
daar kan bijdragen aan een versnelde opmars naar het westen. 

 
- Een leeggevallen territorium kan al binnen enkele dagen weer bezet zijn 

door een andere marter, meestal een jong dier op zoek naar een 
territorium of de buurmarter. De nieuwe eigenaar zal zijn territorium gaan 
afbakenen, wat mogelijk betekent dat ook auto’s met geursporen van de 
vorige marter regelmatig worden bezocht en kabels uit speelsheid of 
agressie worden aangevreten. Instabilisatie van de marterpopulatie kan 
dus territoriaal gedrag verhevigen.  

 
- Verplaatste marters kunnen in de territoria van andere marters weer voor 

conflictsituaties zorgen. Tevens komt de marter in een vreemde of 
vijandige omgeving terecht waar zijn overlevingskansen aanzienlijk dalen, 
bijvoorbeeld door oversteek van drukke autowegen of andere gevaren bij 
het zoeken naar verblijfplaatsen en voedsel. Verplaatsing kan voor de 
marter dus een uitgesteld doodvonnis inhouden. 

 
- Het verwijderen van een moertje kan ook tot verhoogde conflicten tussen 

territoriale mannetjes leiden. 
 

- Een steenmarterterritorium bevat meestal meerdere individuen, namelijk 
een dominant adult mannetje, één of meerdere adulte vrouwtjes, en 
mogelijk enkele jonge of subadulte dieren die nog niet geslachtsrijp zijn 
en rondhangen. De kans is daarom redelijk groot dat niet de 
‘probleemmarter’ in kwestie wordt gevangen, maar een onschuldige 
marter of zelfs een andere probleemmarter. Tevens is het zo dat vaak 
jonge dieren zich laten vangen, zodat de voorzichtige probleemmarter de 
dans ontspringt.  

 
- Met het verplaatsen van een probleemmarter verplaatst zich ook het 

probleem en worden mogelijk anderen mensen ermee opgezadeld 
(afwenteling). 
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De Steenmarter is niet alleen lastig, maar 
kan ook nuttig zijn, vooral als behendig 
rattenvanger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.7 Overige zaken 
Opsporing illegale steenmarterbestrijding 
Uit de enquête, interviews en berichten op Internet blijkt dat er lieden zijn die het 
recht in eigen handen nemen en steenmarters definitief zelf of laten bestrijden 
met ongeoorloofde middelen (klem, geweer, gif, knuppel). De deskundige dient 
bij geruchten van steenmarterbestrijding de Algemene Inspectiedienst (AID) in the 
schakelen. Dit is de controle- en opsporingsdienst van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die de zaak verder kan onderzoeken en bij 
voldoende bewijs een procesverbaal zal opmaken. 
 
Omgaan met verweesde jongen 
Het kan voorkomen dat door het doodgaan van een moertje (veelal als 
verkeersslachtoffer) een nest met jongen die nog niet voor zichzelf kunnen 
zorgen verweest raakt. In dat geval kunnen de jongen worden opgevangen en na 
opvoeding weer worden teruggezet in de natuur. Dit vergt speciale zorg. Mocht 
dit zich voordoen dan kan in eerste instantie het beste contact worden 
opgenomen met: 
 
Stichting Das&Boom Opvang en Advies 
Rijksstraatweg 174  
6573 DG Beek-Ubbergen 
Telefoon (024) 684 22 94  
E-mail: dasenboom@dasenboom.nl 
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Schematisch overzicht Protocol voor behandeling problemen en bescherming 
steenmarters in dorp en stad. 
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9 AANBEVELINGEN 

Voor de bevordering van het steenmarterbeheerplan worden de volgende 
activiteiten aanbevolen: 
 

- Nader onderzoek naar de populatiedynamiek en het ruimtegebruik van 
Steenmarters in Gemeente Deventer. 

 
- Nader onderzoek gebruik preventieve middelen op grotere schaal, vooral 

de mogelijkheid om steenmarters met de schrikdraad-methode af te leren 
auto’s binnen te dringen, met toepassing in meerdere auto’s in hotspots 
van marters. 

 
- Onderzoek naar het uitgekiend en succesvol inrichten van alternatieve 

voorzieningen voor steenmarters.  
 

- Opzet monitoring steenmarters Deventer voor het bijstellen van het 
steenmarterbeheerplan na vijf jaar, waaronder het volgen van de 
marterverspreiding en het registreren van overlast en schade. 

 
- Verspreiden steenmarterbeheerplan en voorlichtingsbrochure. 

 
 

 
De steenmarter is een nieuwsgierig dier dat uitvoerig zijn omgeving verkent. 
(Bron: BBC Wild Europe). 
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11 NUTTIGE ADRESSEN 

Cursus Steenmarter 
 
Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) 
Vadaring 81  
6702 EB Wageningen 
Tel: 0317 - 419660 
Internet: http://www.kad.nl/ 
 
 
Bedrijven die diervriendelijk steenmarterproblemen in gebouwen 
oplossen 
 
Ongedierte Bestrijding Nederland (wering van steenmarters) 
Contactpersoon: J. Visser 
Handelsweg 6 
8061 RL Hasselt 
Tel: 088-8888626 
Email: info@obn-bv.nl 
Internet: www.obn-bv.nl 
 
 
Kennisorganisaties zoogdierstudie en –bescherming 
 
Werkgroep Boommarter Nederland (WBN-vzz) 
Contactpersoon: Ir. B. van den Horn 
Celciusstraat 4 
3817 XG Amersfoort 
Tel: 033-4625970 
Email: belise@freeler.nl 
Internet: www.werkgroepboommarter.nl 
 
Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ) 
Contactpersoon: ir. V. Dijkstra 
Oude Kraan 8 
6811 LJ Arnhem 
Tel: 026-3705318 
Internet: www.vzz.nl 
 
Zoogdierenwerkgroep Overijssel 
Contactpersoon: N. Driessen 
Stationsweg 3 
8011 CZ Zwolle 
Tel: 038-4250960 
 
Melding illegale steenmartervervolging 
 
AID Inspectie Noord en Oost (inclusief Overijssel) 
Lübeckplein 34 
8017 JS Zwolle 
Tel: 038-4291300 
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Informatie voor opvang van gewonde of verweesde steenmarters 
 
Stichting Das&Boom Opvang en Advies 
Rijksstraatweg 174  
6573 DG Beek-Ubbergen 
Tel: (024) 684 22 94  
fax (024) 684 42 31  
Email: dasenboom@dasenboom.nl 
Internet: www.dasenboom.nl 
 
 
Nederlandse distributeurs preventieve middelen tegen 
steenmarters 
 
Fi-Shock Nederland B.V. (schrikdraad voor rond het huis en hokken) 
Franklinstraat 11 
4004 JK Tiel 
Tel: 0344-683827 
Email: info@fishock.nl 
Internet: www.fi-shock.nl 
 
Vego VOF (Kemo module met ultrasone en elektroschok wering voor auto’s) 
Postbus 32014 
6370 JA Landgraaf 
Tel: 045-5332200 
Internet: www.vego.nl 
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