Wat u zelf kunt doen
. Heeft u een steenmarter in huis gehad? Probeer na

Ernstige overlast?
. Bel uw gemeente.

te gaan door welke opening hij binnen is gekomen.

Last van een beschermd dier?

Steenmarters

Steenmarters kunnen door nauwe openingen krui-

Met klachten over steenmarters kunt u bij uw

De steenmarter is bij de wet beschermd en mag

pen. Misschien kunt u kieren afsluiten met hout of

gemeente terecht. U vindt het nummer in het

daarom niet worden gevangen of gedood. De reden

kippengaas, zodat de marter niet nog eens kan

telefoonboek. Uw gemeente kan u verder helpen

voor de wettelijke bescherming is dat het aantal

inbreken. Doe dit alleen als u zeker weet dat het

en kan eventueel een deskundige inschakelen als

steenmarters in Nederland sterk achteruit is gegaan.

dier buiten is.

dat nodig is.

Ook het gebied waar de steenmarter voorkomt is
flink kleiner geworden. De bescherming heeft effect

. Is er aan leidingen geknaagd in uw auto? Bekijk of
uw auto voortaan op een andere plek kan staan,

Meer informatie

gehad. De laatste jaren is het aantal steenmarters

www.minlnv.nl/steenmarter

toegenomen. Ook wordt het leefgebied van de

als het kan in een afgesloten garage. De kans dat

steenmarter weer wat groter.

een marter de auto inklimt, neemt ook af als u een
stuk gaas of een doek met ammoniak op straat
onder de motorruimte legt.

. Het heeft geen zin om een steenmarter met veel
lawaai weg te jagen, of om een anti-marterspray
te gebruiken. Als de kust weer veilig is, komt de
marter namelijk gewoon terug.

[ Typ hier uw adres ]

Wat betekent de beschermde status? Het is verboden steenmarters te vangen of te doden.
Ook is het niet toegestaan hun verblijfplaatsen te verstoren of beschadigen.
In deze folder leest u meer over steenmarters en over de stappen die u kunt zetten als steenmarters overlast veroorzaken.

Wat steenmarters
interessant maakt

Hoe u een steenmarter
kunt herkennen

Soms geven steenmarters
overlast

De steenmarter is van alle markten thuis. Hij is een

Voor een ongeoefende kijker heeft de steenmarter

Waar steenmarter en mensen dicht bij elkaar in de

alleseter en lust vruchten, bessen, eieren en kleine

wel iets weg van een gewone huiskat. Een steen-

buurt leven, ontstaat soms overlast. De overlast heeft

prooidieren. Hij is een uitstekende vanger van

marter beweegt zich net zo soepel, maar is slanker en

te maken met geluid en geur. Steenmarters kunnen

ratten en muizen. De samenstelling van zijn menu

staat lager op zijn poten. De steenmarter heeft een

stommelende geluiden maken, alsof er een inbreker

is afhankelijk van de plaats waar hij leeft en het

lange, ruige pluimstaart.

in huis is. In de zoogtijd kan men soms de jongen

voedsel dat in verschillende jaargetijden beschik-

De steenmarter hoort tot de groep van de marterach-

horen piepen. Steenmarters maken gebruik van

baar is. De steenmarter is een goede klimmer.

tigen, net als de das, de otter, de hermelijn, de wezel,

verschillende dagrustplaatsen. De geluidsoverlast is

Hij maakt sprongen van anderhalve meter hoog en

de bunzing en de boommarter. De steenmarter

dus niet permanent. Steenmarters zijn, net als katten,

kan ook nog eens goed zwemmen. Kortom, het is

heeft een vaalbruine vacht met een witte gevorkte

zindelijke dieren. Ze hebben een vaste plek waar ze

een behendig en veelzijdig dier.

bef, die iets doorloopt op zijn voorpoten.

hun uitwerpselen deponeren. Zo’n plek kan voor

De steenmarter houdt niet van open terrein.

De steenmarter lijkt wel wat op de boommarter, hij is

stankoverlast zorgen. Soms beschadigen steenmarters

Hij zoekt zoveel mogelijk beschutting, bijvoorbeeld

alleen iets groter, heeft een lichtere snuit en kleinere

leidingen en kabels in woningen of auto’s. Met hun

in struikgewas. Overdag slaapt de steenmarter op

oren. De boommarter heeft bovendien een meer af-

scherpe tanden knagen ze zelfs kabels van hard

zijn dagrustplaats. Meestal zoekt hij een dag-

geronde, vaak gelige bef.

plastic kapot.

rustplaats in takkenhopen, bestaande holten onder
de grond, boomholten, schuurtjes en huizen.

lengte

staart

gewicht

Favoriete plaatsen binnenshuis zijn kruipruimtes,

40 - 50 cm

24 - 28 cm

1,5 - 2 kg

spouwmuren en afgesloten zolders.

