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Publieksinformatie over de steenmarter
Steenmarter (Martes foina)

Uiterlijk:
Kopromp man 40-52 cm en vrouw 37-48 cm
Gewicht man 1400-2100 g en vrouw 700-1700 g
Biotoop:
Steenmarters komen voornamelijk voor in en om menselijke bebouwing.
Leefwijze:
Steenmarters zijn vooral actief tussen zonsondergang en zonsopkomst. Lange winternachten onderbreekt hij
vaak met rustpauzes. Tussen juni en september is de steenmarter soms ook ’s ochtends en in toenemende mate
overdag actief.
Voortplanting:
Ranstijd: juni tot augustus
Draagtijd: tot 9 maanden in verband met verlengde draagtijd.
Aantal worpen: 1 per jaar
Worpgrootte: 1-5 jongen
Voedsel:
Steenmarters zijn omnivoren. Het voedsel van de steenmarter bestaat uit muizen en ratten, jonge konijnen,
vogels, eieren, insecten, kikkers, regenwormen, vruchten, bessen, egels en menselijke etensresten.
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Hoe herken ik of ik te maken heb met de steenmarter?
Als u uitwerpselen vindt van 5 tot 10 cm lang , zo’n 1,5 cm dik met een spitspuntje waaruit haren, veren of
botresten steken, zijn deze zeer waarschijnlijk van de steenmarter. Ook pootafdrukken in modder of in de
sneeuw verraden de steenmarter. De pootafdruk is veel groter en spitser dan van een kat met duidelijk zichbare
nagels.

De steenmarter komt inmiddels overal voor binnen het werkgebied van de wildbeheereenheid “West-Twente”.
Begin jaren ’90 kwamen de eerste meldingen van schade binnen vanaf het industrieterrein Bornsestraat in
Almelo met schade aan bekabelingen. Daarna werden naar het westen toe steeds meer dieren gesignaleerd en
ook als verkeersslachtoffer aangetroffen. Midden jaren ’90 kreeg de WBE meldingen vanuit
Nijverdal/Kruidenwijk/Hulsen over overlast en schade. Wat later ook vanuit Enter en Rijssen. Het lijkt, dat de
steenmarter de natuurlijke schuwheid voor de mens volledig verloren heeft. Steenmarters worden in toenemende
mate overdag waargenomen in de dorpen en steden. Er wordt regelmatig een beroep gedaan in voorkomende
gevallen van schade en overlast op de WBE of op jagers. Echter is de steenmarter beschermd onder de werking
van de Flora en faunawet.
Schade treedt steeds meer op aan gebouwen door vervuiling, In woningen en gebouwen ontstaan problemen door
vervuiling door uitwerpselen en prooiresten waardoor stank ontstaat. Ook is er vaak sprake van geluidsoverlast.
Jaarlijks wordt van tientallen auto’s de bekabeling kapot gebeten. Ook sierpluimvee, siervogels en tamme
konijnen worden door steenmarters gedood. Ook kwetsbare weidevogelpopulaties worden sterk gepredeerd
Mede door de beschermde positie van het dier, kan schade nergens op verhaald worden.
Door het gedrag van de steenmarter, overdag op een rustige plek, onder een hoop takken, openhaardhout,
sloophout of in greppels of holtes in bomen, vindt de steenmarter overal een geschikte schuilplaats. In de winter
zijn zolders, funderingen, kelders, spouwmuren en schuren een favoriete schuilplaats. Doordat zij in woningen
huizen, worden zij regelmatig waargenomen in dakgoten en langs regenpijpen en in schuren en stallingen.
De steenmarter verraadt de aanwezigheid doordat deze een penetrante geur achterlaat of door het ontbinden van
resten van dierlijk voedselafval en natuurlijk door de uitwerpselen. De steenmarteris vaak een stil dier. Vaak
verraadt zich een dier door een stommelen in en rond een nest, alsof er een inbreker actief is. Soms kan een
steenmarter wel schreeuwen door het maken van fluitende of piepende geluiden. Ook bij gevechten maken ze
harde krijsende geluiden.
Volgens de Flora- en faunawet is de steenmarter een beschermde soort. Steenmarters mogen daarom niet
gevangen, verjaagd of gedood worden. Ook niet als ze overlast veroorzaken in de omgeving of in een huis. Een
overtreding van de wet kan leiden tot een overtreding of zelfs misdrijf volgens de wet op de economische
delicten!
Bestrijden van de steenmarter door vangen of zelfs doden is illegaal. Apparaten die op de markt te koop te zijn
om te voorkomen dat er schade zou kunnen ontstaan, zijn echter wel legaal toe te passen.
Veel aanzienlijke schade wordt aangericht aan auto’s waarbij in de motorruimte kabels doorgebeten worden.
Waarom dit gebeurt is onbekend. Voorkomen van de schade is erg moeilijk, de toegang zou volledig afgesloten
moeten worden. Echter is het gebit van de steenmarter erg scherp en zeer sterk. Er bestaan middelen en
apparaten die deze schade zouden kunnen voorkomen. De WBE “West-Twente”adviseert een ieder die te maken
krijgt met deze schade, direct contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij.
Schade en overlast wordt NIET vergoed vanuit bij voorbeeld het Faunafonds. De beschermde status van de
steenmarter kan aangepast worden met betrekking tot mogelijkheden voor schadebestrijding en beheer door
zowel de landelijke politiek (parlement) als de provinciale politiek (provinciale staten). Echter door de
onbekendheid van de volksvertegenwoordigers met de problematiek en een ongegronde politieke angst voor het
nemen van een initiatief tot een wijziging, lijken de problemen alleen maar toe te nemen waarbij schade en
overlast niet vergoed wordt.
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De Wildbeheereenheid “West-Twente” adviseert daarom iedereen die problemen ondervindt door de steenmarter
contact op te nemen met uw gemeente en dit vooral daar te melden. Vraag nadrukkelijk om uw melding vast te
leggen en vraag om een actie/terugkoppeling! Neem ook contact op met een gemeenteraadslid of wethouder
wanneer u niet verder geholpen (kunt) worden.
Gemeente Almelo (www.almelo.nl),
tel. 0546-541111 (heeft geen publieksinformatie beschikbaar).
Gemeente Hellendoorn (www.hellendoorn.nl),
tel. 0548-630000 (heeft geen publeksinformatie beschikbaar).
Gemeente Rijssen-Holten (www rijssen-holten),
tel. 0548-854854 (heeft geen publieksinformatie beschikbaar).
Gemeente Wierden (www.wierden),
tel. 0546-580800 (heeft info op haar website staan).

Nadere informatie:
www.faunabeheereenheid.nl/overijssel
www.overijssel.nl
www.dasenboom.nl
www.zoogdiervereniging.nl
www.alterra.nl

secretariaat WBE “West-Twente”
Postbus 377
7460 AJ RIJSSEN
e-mail wbewesttwente@telfort.nl
www.wbewest-twente.nl
RABObank 31.74.02.374
Giro van de bank 892274
KvK Veluwe en Twente 40076016
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