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Voorwoord 
 
Dit adviesrapport over de problematiek omtrent de opkomst van de steenmarter in verschillende 
steden in het Westen van het land, is geschreven als onderdeel van de specialisatiemodule: Dier. Dit 
rapport vormt de afronding van ons derde jaar van de opleiding Toegepaste Biologie aan de Aeres 
Hogeschool te Almere. 
 
De bevindingen uit dit rapport zijn bedoeld voor de Zoogdiervereniging, Aeres Hogeschool Almere en 
menig ander die geïnteresseerd is in ons advies. 
 
Tot slot gaat onze dank uit naar onze opdrachtgever Maurice La Haye voor de leuke en leerzame 
opdracht, naar Marieke Bos voor alle begeleiding bij het schrijven van het rapport en naar Susan 
Boonman-Berson voor haar input over onze ideeën. 
 
Veel leesplezier. 
 
 
Laura Cöhrs, Mikaela Jongejan Escar, Mark van der Meij , Esmee Spoler en Judith de Veer 
 
Almere, juni 2020  
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Samenvatting 
 

Dit adviesrapport is geschreven in opdracht van de Zoogdiervereniging. De afgelopen jaren zijn er 

steeds meer meldingen over de overlast veroorzaakt door steenmarters (Martes foina). Deze 

beschermde diersoort neemt in Nederland in aantal toe en verspreiden zich steeds verder, met name 

naar stedelijke gebieden in het Westen van het land. Het doel van dit rapport is om drie potentiële 

oplossingen voor te stellen die de overlast zou kunnen reduceren, waarbij er voornamelijk gericht 

wordt op de stedelijke gebieden Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Het adviesrapport wordt 

voornamelijk opgesteld door het uitvoeren van literatuuronderzoek en het afleggen van interviews. 

 

In H2 is er achtergrondinformatie verzameld over de steenmarter en over de overlast die het dier 

veroorzaakt. Vervolgens zijn in H3 de resultaten verzameld van verschillende actoren. Hieruit blijkt dat 

het Westen nog geen overlast van de steenmarter ervaart. Dit meldden zowel de stadsecologen als de 

stadsbewoners. Uit de gesprekken met experts is gebleken dat kennis bij de bewoners over de 

steenmarter erg belangrijk is om dit probleem op te kunnen lossen.  

 

Doordat er nog geen overlast in het Westen is ervaren, is ervoor gekozen om de oplossingen te richten 

op preventie, zodat bij het vestigen van de steenmarter er zo min mogelijk overlast wordt ervaren. De 

eerste oplossing bestaat uit het creëren van een educatieve app. Het doel hiervan is om de mensen op 

zo’n wijze te informeren over de steenmarters dat de overlast anders ervaren wordt. Oplossing 2 

bestaat uit het plaatsen van meer fruitbomen en bepaalde struikgewassen in de steden, zoals 

bijvoorbeeld in stadsparken. Het doel van dit alternatief is om te voorkomen dat steenmarters gaan 

foerageren of nestelen in achtertuinen of woningen. Als derde oplossing is er gekeken naar het 

inrichten van martervriendelijke en martervrije zones binnen de steden. Op deze wijze kan de 

steenmarter uit bepaalde gebieden weggelokt worden en zo vermindert de overlast. Om de 

verschillende alternatieven met elkaar te vergelijken, is er in H4 een multicriteria-analyse uitgevoerd. 

Hieruit bleek dat de educatieve app de beste oplossing is. 

 
De steenmarter is een dier dat zich gemakkelijk aanpast aan zijn omgeving en in opkomst is in de grote 
steden. Daar kan hij voor vele problemen gaan zorgen voor, onder andere, huizen, auto’s en 
huisdieren. Deze problemen moeten worden voorkomen, als mensen nog geen schade/overlast 
hebben ervaren, is tolerantie voor de steenmarter namelijk hoger. Uit ons adviesrapport is gebleken 
dat bewoners van de grote steden nog weinig kennis of ervaringen hebben met de omgang van de 
steenmarter en dat dit als benaderpunt moet worden gezien. Met preventie, een positief imago en 
juist geïnformeerde bewoners zullen er minder klachten komen en zal overlast voorkomen kunnen 
worden.  
 
Het eindadvies is om alle drie de oplossingen te combineren. Het ontwikkelen van de educatieve app 
gaat draagvlak creëren voor de steenmarter en helpt daarbij met het voorkomen van overlast en in 
een later stadium met de mogelijk opgelopen problemen. De fruitbomen en andere groene 
voorzieningen kunnen meehelpen aan een positief imago van de steenmarter en geven de steenmarter 
meer beschuttingsmogelijkheden waardoor er ook minder overlast zal ontstaan. Het creëren van zones 
geeft veiligheid bij de bewoners en dit kan ook verwerkt worden in de app waar de zones zijn 
aangegeven.  
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1 Inleiding  
  
In dit hoofdstuk zullen de aanleiding, het doel, de onderzoeksmethode en het vervolg van dit rapport 
worden behandeld.  
  

1.1 Aanleiding 
Er zijn de afgelopen jaren steeds meer meldingen geweest over overlast van steenmarters (Martes 
foina). De Nederlandse populatie van deze diersoort groeit in aantal en door hun grote 
aanpassingsvermogen, dat ervoor zorgt dat ze in bijna alle biotopen voorkomen, verspreid dit dier zich 
steeds verder. Normaal gesproken hebben steenmarters een voorkeur voor een landelijke omgeving, 
maar de afgelopen jaren nemen de aantallen van deze diersoort in steden toe; telkens dichter bij de 
mens. De reden hiervoor is nog onbekend.  

Oorspronkelijk komt de steenmarter uit Zuid- en Oost-Europa en Azië, maar de laatste decennia trekt 
hij steeds meer naar Midden-Europa en afgelopen jaren ook naar Noordwest-Europa, en hiermee dus 
ook Nederland. Momenteel verspreidt de steenmarter zich van het oosten naar het westen van 
Nederland. Wanneer een diersoort zich voor het eerst in een nieuw gebied of stad vestigt, moeten de 
mensen daar meestal aan wennen, vooral als de diersoort overlast geeft. De steenmarter is een 
beschermde diersoort, wat het lastig maakt om met de overlast om te gaan, aangezien de steenmarter 
dus niet zomaar mag worden gevangen of gedood.  

De overlast die de steenmarter voornamelijk 

veroorzaakt, bestaat uit: 

- het doorbijten van de autokabels (zie 

Figuur 1); 

- het eten van vogeleieren; 

- stankoverlast; 

- en geluidsoverlast (met name in de 

vroege ochtend). 

  
 

1.2 Doel 
Het doel van deze opdracht is om drie potentiële oplossingen voor te leggen voor de problemen die 
de steenmarter veroorzaakt, waarbij er voornamelijk gericht wordt op de stedelijke gebieden 
Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. De potentiële oplossingen moeten innovatief en duurzaam zijn. 
Dit doel zal resulteren in een adviesrapport, waarin geadviseerd wordt op welke wijze de 
Zoogdiervereniging het beste met de overlast kan omgaan. Het advies dat hieruit volgt, zal niet door 
ons worden uitgevoerd. Naast een adviesrapport is het doel om een kort artikel over onze bevindingen 
te schrijven voor het blad Zoogdier.  
 

1.3 Onderzoeksmethode 
Het adviesrapport wordt voornamelijk opgesteld door het uitvoeren van literatuuronderzoek. Naast 
wetenschappelijke bronnen behoort ook informatie van de  Zoogdiervereniging tot een 
informatiebron. Voor extra informatie wordt er contact gezocht met ecologen en gemeentes van 
verschillende steden. Dit zijn steden zoals Nijmegen en Maastricht, waar de steenmarter zich al 
gevestigd heeft. Ook de noordelijke provincies zullen geraadpleegd worden, aangezien de steenmarter 
daar ook voor veel overlast zorgt. Daarnaast heeft de Zoogdiervereniging contact met ecologen die 
werken in Amsterdam en Rotterdam en op deze manier wordt ook informatie gewonnen over steden 

Figuur 1 Steenmarter bijt in leidingen (Groninger Internet 
Courant, 2018) 
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waar de steenmarter in opkomst is. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) beschikt over veel 
informatie over deze diersoort, ook dit is een potentiële informatiebron.  
  

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 zal er achtergrondinformatie over de steenmarter en zijn verhouding tot de mens 
weergeven worden. Hierbij zal er ook gekeken naar de overlast en de rol van de steenmarter in 
stedelijke gebieden. In hoofdstuk 3 zullen de actoren in beeld worden gebracht en de resultaten van 
de interviews worden weergeven. In hoofdstuk 4 worden drie potentiële oplossingen voor de overlast 
weergeven, die door middel van een multicriteria-analyse met elkaar zullen worden vergeleken. Als 
laatst zal in hoofdstuk 5 de meest geschikte oplossing worden gekozen en het advies worden 
geformuleerd. 
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2 Achtergrondinformatie 
In dit hoofdstuk zal er achtergrondinformatie worden verstrekt over de steenmarter, de problemen 
die deze soort veroorzaakt en op welke locaties deze problemen zich voordoen. Daarnaast zal er 
worden ingegaan op de wetgeving omtrent de bescherming van deze soort en de verschillende 
ontheffingen. 
 

2.1 De steenmarter 
Steenmarters zijn nachtdieren. Ze kunnen ’s nachts 10-15 kilometer afleggen. Deze soort beweegt zich 
galopperend voort en kan erg goed klimmen en springen; hij kan sprongen maken van 1,5 meter. Ook 
kan de steenmarter zwemmen, maar dit doet hij liever niet (Zoogdiervereniging, z.d.-a). De paartijd 
van de steenmarter loopt van juni tot augustus. Tijdens deze periode zijn de volwassen vrouwtjes 
ongeveer tien dagen loops en kunnen ze door verschillende mannetjes gedekt worden. Daarna zijn de 
vrouwtjes negen maanden zwanger en werpen ze in het voorjaar twee tot vier jongen. Na drie 
maanden zijn de jongen zelfstandig (KAD, z.d.). 
  

2.1.1 Habitatvoorkeur en territorium 
De steenmarter komt in een groot deel van Europa voor. In Nederland komt hij vooral voor in het 
Oosten, maar hij laat zich steeds vaker in het Westen zien. Vaak wordt de steenmarter een 
cultuurvolger genoemd, omdat hij verbonden lijkt te zijn met cultuurlandschappen en bebouwde 
gebieden (Zoogdiervereniging, z.d.-a). Uit onderzoek is gebleken dat de aanwezigheid van de 
steenmarter te maken heeft met een aantal factoren: de dichtheid van de stedelijke gebieden, het 
aandeel en de uitgestrektheid van de akkers, de bedekking van enige vorm van struikgewas en de 
beschikbaarheid van semi continue graslanden. Daarnaast is gebleken dat de steenmarter vaak voor 
een menselijke omgeving kiest: uitgestrekte landbouwgebieden en een hoge dichtheid aan dorpen 
(Vergara, Cushman, Urra, & Ruiz-González, 2016). Steenmarters kunnen zich dus erg goed aanpassen 
aan stedelijke gebieden. Sterker nog, de dieren vestigen zich voor het grootste gedeelte van de tijd in 
gebouwen, zowel de marters die in stedelijke gebieden leven als de marters die in rurale gebieden 
leven. De gebouwen die het meest worden gebruikt, zijn die op boerderijen. Dit komt waarschijnlijk 
door de aanwezigheid van goed nestmateriaal (hooi/stro) en de vele afwezigheid van menselijke 
activiteit. In de winter worden de dieren meer in bewoonde gebouwen waargenomen dan in andere 
seizoenen. Dit komt waarschijnlijk doordat deze gebouwen beter geïsoleerd zijn en de marters gebruik 
maken van de warmte (Herr, Schley, Engel & Roper, 2010). 
 
Mannetjes en vrouwtjes steenmarters hebben beide een eigen territorium en leven solitair. Het 
territorium van meerdere vrouwtjes wordt overlapt door dat van één mannetje. De grootte van de 
territoria hangt af van de kwaliteit van het gebied waarin de marter zich bevindt. In Nederland 
verschillen de oppervlaktes tussen de 80 en 700 hectare. Dieren die in de stad leven en oudere dieren 
hebben vaak een kleiner territorium. De oudere dieren beschikken vaak over kwalitatief betere 
leefgebieden en in de stad is het voor de steenmarter gemakkelijker om aan voedsel te komen dan 
erbuiten. Binnen de grenzen van een territorium heeft een steenmarter een hoop schuilplaatsen (al 
worden ze niet allemaal even vaak gebruikt). De dieren kunnen al door een opening van 5 à 6 cm 
kruipen om bij één van deze schuilplaatsen te komen. (Zoogdiervereniging, z.d.-a) 
 

2.1.2 Dieet 
Er staan veel verschillende dingen op het menu voor de steenmarter, namelijk: knaagdieren, vogels, 
insecten en fruit. Omdat de steenmarter zoveel verschillende voedselbronnen heeft, kan hij zich erg 
goed aanpassen aan zijn omgeving. Tijdens een onderzoek in Bulgarije is er gekeken naar de verschillen 
in het dieet van de steenmarters die in een natuurlijke omgeving leven en steenmarters die in urbane 
gebieden leven. Hieruit is gebleken dat de steenmarters die in urbane gebieden leefden meer fruit 
aten dan die in een natuurlijke omgeving. Dit komt waarschijnlijk doordat er meer vruchtdragende 
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bomen en struiken zijn in de achtertuinen van mensen dan in een bos. In de winter, als er minder 
vruchten te verkrijgen zijn, zijn de dieren weer meer afhankelijk van knaagdieren. Doordat de 
steenmarter zich zo goed kan aanpassen, is hij erg succesvol in urbane gebieden. (Hisano et al., 2015) 
 

2.2 Bescherming en ontheffing 
De steenmarter wordt in Nederland beschermd door de Wet Natuurbescherming (Wet 
Natuurbescherming, 2015). In artikel 3.10 lid 1 van deze wet staat dat dieren en planten die door de 
wet worden beschermd niet mogen worden gevangen of gedood. Ook mag de slaap- of schuilplaats 
van het beschermde dier niet worden vernietigd. Als het dier voor overlast zorgt en er geen ontheffing 
is om deze te verjagen, mag deze alleen op een diervriendelijke manier worden verjaagd, zoals staat 
aangegeven in paragraaf 2.5. (Wet Natuurbescherming, 2015, artikel 3.10, lid 1) 
 
In artikel 3.10 lid 2 van de Wet Natuurbescherming zijn verschillende omstandigheden opgenomen 
waarvoor een ontheffing kan worden aangevraagd, dit betreft het voorkomen of het oplossen van de 
overlast van steenmarters. Bijvoorbeeld bij ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, om 
schade te voorkomen aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes of 
begraafplaatsen. Ook bij populatiebeheer of bestrijden van zieke en zwakke dieren kan een ontheffing 
worden aangevraagd. En tijdens aanhoudend onderhoud in de landbouw, bosbouw, vaarwegen, 
watergangen, vliegvelden en spoorwegen kan de ontheffing ook worden verkregen. (Wet 
Natuurbescherming, 2015, artikel 3.10, lid 2) 
 
Als er door de bewoners van een omgeving veel overlast van een steenmarter wordt ervaren, kunnen 
ze dit bij de gemeente aangeven. De gemeente kan een ontheffing aanvragen, die wordt verleend door 
de Gedeputeerde Staten, waarna de steenmarter door een gespecialiseerd bedrijf kan worden 
verjaagd. Echter moet het huis of de omgeving waar de steenmarter voor overlast zorgt eerst door de 
eigenaar zelf ontoegankelijk gemaakt worden voor steenmarters. (Faunabeheereenheid Gelderland, 
z.d.) 
 

2.3 Informatie over het probleem 
Door de groei van de aanwezigheid van steenmarters in bewoonde gebieden, ontstaan er problemen. 
De problemen worden veroorzaakt door speels gedrag, het zoeken naar materiaal voor nesten of het 
maken van een kraamplaats.  
  
De steenmarters laten geuren en uitwerpselen achter die voor stankoverlast zorgen. Daarnaast kunnen 
ze ook voor geluidsoverlast zorgen. De steenmarter die dit veroorzaakt is inmiddels bestempeld als 
‘huismarter’; dit zijn steenmarters die zich vestigen in woningen en de bewoners uit hun slaap houden 
met onder andere gekrab, geknaag en gestommel. Steenmarters zijn erg actieve dieren en bijzonder 
speels met elkaar. Wanneer hun slaapplek in de buurt van de slaapkamer in een woning gevestigd is, 
wordt de rust gedurende de hele nacht verstoord. In enkele gevallen verhuizen de bewoners wanneer 
de geluidsoverlast van de steenmarter te erg wordt. De steenmarter gebruikt de woning niet alleen als 
verblijfplaats maar ook als plaats waar materialen van verzameld kunnen worden. Zo trekken ze 
isolatiemateriaal en riet of andere voorwerpen los om hun nesten mee te maken.  
  
Niet alleen de aanwezigheid van de steenmarter in de woningen zorgt voor overlast, ook buiten de 
woningen kunnen er problemen ontstaan. Steenmarters zoeken kleine openingen om in te slapen, 
bijvoorbeeld een auto. Ze vestigen zich in de onderkant van de auto en bijten de bedrading en 
bekabeling door, met als gevolg dat de auto niet meer werkt. 
  
De problemen die door steenmarters ontstaan zijn op te delen in verschillende categorieën. Categorie 
1 betreft de schade aan woningen, maar ook die aan winkelpanden, bedrijven en andere openbare 
gebouwen. De schade binnen deze categorie wordt bestempeld als materiële schade. Onder categorie 
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2 valt de schade aan auto’s en categorie 3 omvat de overige schade, gemaakt door de huismarter. Het 
beschadigen van dakbedekking van woningen, het openkrabben van isolatiemateriaal etc. (Maanen & 
Hoksberg, 2007) 
 
De problemen die het vestigen van de steenmarter in de stad met zich mee kan nemen, zorgt ervoor 
dat er nog geen draagvlak is voor deze soort. Het is belangrijk om dit te creëren. Zo blijkt uit een 
onderzoek dat bij mensen die geen overlast hebben ervaren er meer tolerantie is voor de soort dan bij 
mensen die wel overlast hebben ervaren. De hoogste graad van tolerantie is gevonden bij mensen die 
preventieve maatregelen hebben getroffen en geen overlast ervaren, zie Tabel 1. Daarom is het 
verstandig om vóór de verdere verspreiding van de steenmarter richting het Westen van Nederland al 
maatregelen te nemen.  
 
Tabel 1 Tolerantie bewoners naar aanleiding van schade, overlast en preventie. Herdrukt van “De steenmarter (Martes foina) 
in Borgharen: aantal, overlast en schade”, door Müskens, G. J. D. M., & Broekhuizen, S. (2005).  (No. 1259). Alterra. 

 

2.4 Locatie van het probleem 

De steenmarter vestigt zich dus in woningen en auto’s, en komt door het hele land voor. De problemen 
die de steenmarter veroorzaakt zijn echter maar in een aantal steden zó groot, dat er een oplossing 
voor gezocht moet worden. De meeste steden die kampen met problemen rondom steenmarters 
liggen in het oosten van het land. Daarnaast is aangetoond dat de steenmarter zijn opkomst maakt in 
de steden Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort en Den Haag (Maanen & Hoksberg, 2007). Op de kaart 
hieronder (Figuur 2) wordt de aanwezigheid van de steenmarter in Nederland weergegeven.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 Verspreiding steenmarter in Nederland (Zoogdiervereniging, z.d.). 
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2.5 Maatregelen tegen het probleem 
Tegen de overlast van de steenmarter zijn al verschillende maatregelen bedacht. Eén van de 
makkelijkere manieren van bestrijden, is de steenmarter verjagen. Dit kan door middel van een 
apparaat dat ultrasone geluiden uitzendt. De steenmarter schrikt van dit geluid en zal weggaan. 
Steenmarters kunnen echter gewend raken aan dit geluid wanneer ze daar vaker mee in aanraking zijn 
geweest. Dit betreft dus eigenlijk een tijdelijke oplossing voor de overlast.  
  
Een andere maatregel die effectief kan zijn tegen de overlast, is het wegnemen van kippen, 
composthopen en planten waar fruit aan groeit uit de tuin. De steenmarter is namelijk een alleseter 
en zal daardoor terug blijven keren in de tuin als het voedsel niet weggenomen wordt.  
  
Wanneer de steenmarter in huis zorgt voor overlast, kan er gekeken worden naar de plekken waar 
deze dit vooral doet. Is dat op zolder? Controleer dan alle gaten en kieren, waarna deze gedicht kunnen 
worden. De steenmarter kan dan minder snel in de woning komen. Om te voorkomen dat de 
steenmarter de woning betreedt kan er ook gebruik worden gemaakt van steenmarterkasten. Dit zijn 
kleine kasten die in de tuin gezet kunnen worden, of opgehangen in bomen, waar materiaal in zit dat 
de steenmarter prettig vindt om in te graven, spelen, slapen of voortplanten. De kans is dan 
aannemelijk dat de steenmarter eerst de kasten betreedt voordat deze een kier in het huis ontdekt en 
zich daar vestigt.  
 
In een buurt waar de steenmarter zich heeft gevestigd, blijkt dat de meeste overlast wordt 
ondervonden aan auto’s (Van Maanen, 2011), op jaarbasis wordt er bij 3% van de auto’s schade 
aangericht (Müskens & Broekhuizen, 2005). Er zijn al een aantal middelen op de markt die voor minder 
overlast moeten zorgen, zoals ultrasone geluiden, anti-marterspray, maar ook wc-blokken worden 
gebruikt. Deze middelen zijn alleen niet altijd even effectief. Wat wel werkt is de steenmarter de 
toegang tot de motorruimte wegnemen, zoals het plaatsen van gaas onder de auto of een ander 
raamwerk. Ook dit is niet altijd succesvol. De beste optie is de auto in een garage plaatsen, dit is echter 
niet altijd mogelijk. Om toch schade van de steenmarter tegen te gaan, is het plaatsen van extra 
beschermhulzen om de bedrading en kabels de beste en makkelijkste oplossing. De kabels kunnen 
worden gebundeld en dan worden voorzien van harde kunststof.  
 
Om te kunnen laten vaststellen of de overlast daadwerkelijk veroorzaakt wordt door de steenmarter 
of om er een advies over te kunnen vragen, zijn er een aantal gemeenten die daar een deskundige voor 
hebben ingezet. Zij kunnen bewoners helpen een beter beeld te krijgen over de vorm van de overlast 
en wat daartegen gedaan kan worden.  
 
Als de overlast zo groot is dat een simpele maatregel het niet vermindert, dan kan de 
ongediertebestrijding worden ingezet. Zij hebben een vergunning waarmee ze de steenmarter mogen 
verdrijven uit de woning (Ongediertebestrijding, z.d.). 
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3 Actoren 
Om een goed advies te kunnen schrijven, is het belangrijk om de actoren in beeld te brengen. In dit 
hoofdstuk worden alle betrokkenen die invloed uitoefenen of ondervinden op het gebied van 
steenmarteroverlast in de steden in kaart gebracht. 
 

3.1 De actoren in beeld 
De overlast van de steenmarter in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag heeft invloed op 
vele actoren, deze zijn weergegeven in Tabel 1. Deze tabel bevat alle personen die invloed kunnen 
uitoefenen op de problemen, maar ook die invloed ervaren rond de problemen van de steenmarter. 
De mate van invloed is weergegeven in de tabel met een kleurtint. Een donkere kleur geeft aan dat de 
actor veel invloed kan uitoefenen of veel invloed ervaart rond het probleem. Een actor die een lichtere 
kleurtint heeft, staat verder van het probleem af en zal minder invloed uitoefenen of ervaren. De 
positie van de actoren met betrekking tot het opkomen van de steenmarter in de steden verschilt per 
actor en is toegelicht in Tabel 2.  
 
Tabel 2: Actoren die te maken hebben met de opkomst van de steenmarter in de steden  

Actor Positie  

Bewoners van de steden 
 
 

 

Ervaren veel overlast van de huisvesting van de steenmarter. Dit 
uit zich in materiële schade van auto’s, huizen en (moes)tuinen. 
Daarnaast veroorzaakt de steenmarter stank- en geluidsoverlast 
en eten ze gehouden dieren en eieren op.  

Gemeente Belangrijk bij het vinden van oplossingen rond het 
steenmarterprobleem. De gemeente doet aanvragen voor 
ontheffingen en stelt vaak een meldpunt en beheerplan op. 

Stadsecologen Omgaan met de opkomst van de steenmarter in de steden. De 
steenmarter past het ecosysteem in de stad aan doordat 
steenmarters wilde dieren en eieren opeten. De stadsecologen 
moeten het beheerplan uitvoeren en hebben invloed in het veld.  

Ongedierte 
bestrijdingsbedrijven 

Krijgen meldingen van steenmarteroverlast en moeten hun 
bestrijding hierop aanpassen.   

Natuurorganisaties Deze organisaties hebben een rol in het verspreiden van educatie 
en daarbij hulp voor bewoners van de steden met betrekking tot 
de steenmarters. Het is van belang dat kennis over de 
steenmarter en hoe om te gaan met deze soort wordt verspreid. 

Bedrijven in de steden Ervaren overlast dat zich uit in materiële schade aan 
bedrijfsbezittingen.  

Gedeputeerde Staten Uitreiken van ontheffingen aan gemeentes.  

(Auto)verzekeraars Krijgen veel meer schadeclaims met als oorzaak 
steenmarteroverlast en moeten hierop anticiperen. 

 
                                    Veel invloed                                                                Geen invloed  
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3.2 Belangrijke actoren 
In Tabel 2 zijn drie actoren weergegeven die veel invloed uitoefenen/ervaren van de opkomst van de 
steenmarter, namelijk de bewoners, stadsecologen en de gemeente. Deze actoren zijn belangrijk voor 
het bepalen van het advies, omdat deze actoren erg betrokken zijn bij de opkomst van de steenmarter 
in de steden en daarmee veel invloed uitoefenen op het probleem. Van iedere belangrijke actor wordt 
hieronder de invloed op het probleem en het advies beschreven. 
 

BEWONERS VAN DE STEDEN 
Deze actor is erg belangrijk omdat het de kern van het probleem omvat. Uit de gevonden informatie 
blijkt dat vooral bewoners veel last hebben van het vestigen van de steenmarter. Een goed advies 
betreft een oplossing die voor bewoners vertrouwen wekt en vanuit daar ook draagvlak creëert voor 
de steenmarter. Om draagvlak te creëren voor de steenmarter is het van belang dat de bewoners 
kennis hebben over de steenmarter, en vooral over hoe er omgegaan kan worden met dit dier en of 
er sprake is van overlast in de steden. Zo kan eventuele overlast voorkomen worden. Om de kennis 
van de bewoners te peilen, worden verschillende bewoners geïnterviewd, in Bijlage I staat de 
vragenlijst. Op basis van deze informatie kan het advies op maat worden gemaakt naar onder andere 
de wensen van de bewoners. 
 

STADSECOLOGEN  
Voor de stadsecoloog is het een uitdaging dat de steenmarter in opkomst is in de steden. Er moet 
worden geanticipeerd op de komst van deze soort en een balans gevonden worden met de natuur in 
de stad. De stadsecologen bezitten veel kennis over de huidige staat van de stad en natuur en deze 
informatie kan helpen om een passend advies op te stellen. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld 
(Bijlage I). Daarnaast is er een grote kans dat het geschreven advies wordt ontvangen en uitgevoerd 
door de stadsecologen. Vandaar dat vooraf ook hun mening en kennis wordt meegenomen in het 
advies. 
 

GEMEENTE  
De gemeente speelt een belangrijke rol in een samenleving met de steenmarter en wordt geacht om 
proactief oplossingen voor steenmarteroverlast te vinden en uit te voeren. Door de gemeente wordt 
er vaak een beheerplan opgesteld en is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen 
(Zoogdiervereniging, z.d.-b). Een aantal gemeentes hebben ook een meldpunt voor de steenmarter, 
zoals de gemeente Rotterdam (Gemeente Rotterdam, z.d.). Doordat iedere gemeente dit grotendeels 
zelf in handen heeft en mogelijk andere inzichten heeft in de omgang met de steenmarter, is ook een 
vragenlijst voor de gemeentes opgesteld, zie Bijlage I. Een goed advies met een werkende oplossing 
kan de gemeentes helpen om de mensen vredig samen te laten leven met de steenmarter. Vandaar 
dat ook vooraf, met behulp van een interview, informatie wordt gewonnen over de inzichten van de 
verschillende gemeentes. 
 

3.3 Informatie verkrijgen van actoren 
In de voorgaande paragraaf is de rol van de actoren toegelicht met betrekking tot het probleem. Naast 
deze rol kunnen de actoren ook een rol spelen bij het leveren van informatie rondom het probleem, 
daarom is er gekozen om contact op te nemen met de verschillende actoren. Het verkrijgen van 
informatie is gedaan door telefonisch en/of via de mail contact te zoeken met de actoren om zo een 
interview uit te voeren. Vooraf is besloten welke actoren benaderd werden. Dit zijn de drie 
belangrijkste actoren, namelijk de gemeentes, ecologen en bewoners. Naast de drie belangrijkste 
actoren is er ook voor gekozen om contact te zoeken met ongediertebestrijdingsbedrijven voor het 
verzamelen van informatie over de omgang met de steenmarter en de klachten. Vooraf is vastgesteld 
met welke steden contact werd gezocht. Dit zijn de volgende steden: Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Arnhem, Deventer en Enschede. Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag worden de doelsteden genoemd, voor deze steden wordt het advies opgesteld en daarom 
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is het van belang om te weten wat er eventueel al wordt gedaan in die steden en hoe de verschillende 
actoren mogelijk omgaan met het probleem. De andere zes steden zijn benaderd om 
achtergrondinformatie te verkrijgen over de omgang met het al bestaande probleem. Deze zes steden 
bevinden zich in het Oosten, Noorden en Zuiden van Nederland, worden bewoond door de 
steenmarter en komen qua aantal inwoners het dichtst bij de drie grote steden in het westen van 
Nederland. Voor ieder van deze vier actoren is een vragenlijst opgesteld, deze zijn te vinden in Bijlage 
I. Naast het contact met de genoemde actoren is het project in contact gekomen met verschillende 
experts, de verslaglegging hiervan is te vinden in paragraaf 3.4, waarin ook de belangrijkste informatie 
uit de interviews per actor is samengevat.   
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3.4 Resultaten 
In deze paragraaf staan de belangrijkste uitkomsten van de interviews en het contact met de actoren. 
De volledige resultaten zijn te vinden in Bijlage II t/m V.  
 

SAMENVATTING RESULTATEN ENQUÊTE BEWONERS AMSTERDAM, ROTTERDAM, DEN HAAG 
Uit de resultaten van de enquête die is gedeeld met de inwoners van Amsterdam, Den Haag en 
Rotterdam, blijkt dat er geen overlast is gemeld door de inwoners uit de stad Den Haag. Een aantal 
ondervraagden hebben wel eens van overlast gehoord op straat, maar de meerderheid heeft nog nooit 
overlast ervaren. 75% van de ondervraagden heeft niet eerder van overlast van de steenmarter 
gehoord. Wel geeft ruim 80% van de ondervraagden aan te weten dat de steenmarter tot de 
marterachtigen in de natuur behoort. Een klein deel weet niets over de steenmarter. Ruim 75% van de 
ondervraagden weet te vertellen dat de steenmarter een beschermde diersoort is.  
  
Op de vraag wat men zou doen bij overlast van de steenmarter en met wie er contact opgenomen zou 
worden, antwoordde men veelal de gemeente, de ongediertebestrijding of de verzekering te bellen 
wanneer er sprake zou zijn van schade. Een enkeling gaf aan de steenmarter zelf te willen verjagen.  
  
Daarnaast hebben wij de inwoners de vraag gesteld of zij een samenleving voor zich zien waarin de 
mens en steenmarter samenleven. Voor ruim 80% kwam daar het antwoord ‘ja’ op. Zo zeiden er een 
aantal inwoners dat dieren net zoveel recht hebben op een plek als mensen, maar ook dat de manier 
waarop we samenleven met steenmarters beter bekeken moet worden. Er werd aangegeven dat 
vooral de overlast dan verminderd zou moeten worden. De volledige resultaten van de enquête zijn te 
vinden in Bijlage II.   
 

SAMENVATTING ENQUÊTE BEWONERS OOSTEN VAN NEDERLAND 
Van alle gevraagde steden zijn er geen bewoners bereikt in Assen en Leeuwarden. In totaal zijn er 27 
enquêtes ingevuld door bewoners uit verschillende steden. Meer dan de helft kwam uit Deventer, 
daarna het grootste deel uit Zwolle gevolgd door Groningen, Maastricht en Enschede. Uit de resultaten 
van de enquête is gebleken dat meer dan 40 % van de ondervraagden overlast van de steenmarter 
heeft ervaren in zijn/haar stad. Wel 30 % heeft in de wijk gehoord over de steenmarter.  De kennis van 
de steenmarter is op peil, geen van de ondervraagden wist niets over de steenmarter, toch wisten drie  
ondervraagden niet dat de steenmarter een beschermde diersoort is.  
 
Bijna alle ondervraagden hebben zelf overlast ervaren van de steenmarter of gehoord dat er overlast 
door de steenmarter was veroorzaakt. Slechts twee ondervraagden hebben dit niet eerder gehoord. 
Op de vraag wat men zou doen bij overlast van de steenmarter en met wie er contact opgenomen zou 
worden, antwoordde men veelal de gemeente. Ook weet een deel van de ondervraagden niet wat ze 
zouden doen en zijn er ook een aantal mensen die zelf een oplossing hebben gevonden of zouden 
zoeken.  
 
De bewoners werd de vraag gesteld of zij een samenleving voor zich zien waarin de steenmarter en de 
mens samen kunnen leven in de stad. De meerderheid van de ondervraagde heeft hier “nee” op 
geantwoord, vind dit moeilijk of vind dat de steenmarter dan van auto’s en huisdieren af moet blijven. 
Toch zijn er ook zeven van de ondervraagden die “ja” antwoorden met verschillende redenen. De 
volledige resultaten van de enquête zijn te vinden in Bijlage III. 
 

SAMENVATTING CONTACT ONGEDIERTEBESTRIJDINGSBEDRIJVEN VOOR DE NEGEN STEDEN 
Het ongediertemeldpunt vertelde dat er nog geen meldingen van de steenmarter zijn, dit geldt voor 
Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Andere organisaties gaven aan niks te doen met de soort, omdat 
hij beschermd is. In en rond Enschede, Arnhem en Deventer worden veel klachten ontvangen met 
betrekking tot de steenmarter. Problemen worden daar het meest verholpen door preventie, terwijl 



 
 

 

 1
6 

in Groningen de steenmarter na grondig onderzoek wordt verjaagd en mogelijk zelfs gevangen. 
Verschillende organisaties zijn van mening dat een samenleving in de stad met de steenmarter 
mogelijk zal zijn, maar de problemen daar nog niet aanwezig zijn en deze niet zo groot zullen worden 
als in het Oosten van Nederland. Een theorie hiervoor is dat de bouw in deze steden anders is dan in 
het Oosten en het meer bewoond is in de grote steden. De volledige resultaten van de enquête zijn te 
vinden in Bijlage IV. 
 

SAMENVATTING CONTACT GEMEENTES VAN DE STEDEN IN HET OOSTEN 
Tot dusverre hebben drie gemeentes de vragen over de steenmarter beantwoord. De gemeente 
Enschede zei dat er niks gedaan wordt met de steenmarter. In de gemeente Nijmegen en Maastricht 
worden er echter wel activiteiten ondernomen. Als er overlast van de steenmarter wordt 
ondervonden, wordt er een quickscan Wet Natuurbescherming uitgevoerd. Als hierbij de steenmarter 
wordt waargenomen, wordt er zorgvuldig gehandeld; er wordt bijvoorbeeld altijd aangeraden om een 
specialist in te schakelen om het dier uit een gebouw te halen. Soms worden er ook speciale kasten 
voor de dieren geplaatst. Burgers krijgen het meeste te maken met overlast door de steenmarter; hun 
klachten komen terecht bij Bureau Toezicht en handhaving. De gemeente Nijmegen ziet het liefst dat 
de steenmarter niet in woningen komt, maar in schuurtjes, rommelhoekjes en groen zijn ze welkom. 
De volledige resultaten van de enquête zijn te vinden in Bijlage V. 
 

SAMENVATTING CONTACT GEMEENTES AMSTERDAM, ROTTERDAM EN DEN HAAG 
Na telefonisch contact te hebben gehad met alle drie gemeentes, werd er aangeraden om via het 
contactformulier contact op te nemen. Voor alle drie de gemeentes gold dat de telefonisten geen 
informatie over de overlast hadden. Na meerdere malen het contactformulier ingevuld te hebben is 
er geen enkele reactie vanuit de gemeentes gekomen.  
 

SAMENVATTING CONTACT STADSECOLOGEN AMSTERDAM, ROTTERDAM EN DEN HAAG 
Er is contact opgenomen met stadsecologen uit de steden in het westen. Hierop hebben twee 
Amsterdamse en een Den Haagse stadsecoloog op gereageerd. De Amsterdamse ecologen vinden dat 
de overlast minimaal is en de impact van de steenmarter in Amsterdam zeer klein is, waardoor er geen 
maatregelen zijn getroffen. Er wordt verwacht dat muizen, ratten en vogels potentiële slachtoffers van 
de steenmarters zullen zijn. Ook is het belangrijk om de ongediertebestrijders correct te informeren. 
De stadsecoloog uit Den Haag liet weten dat er geen overlast gemeld is over de steenmarter, omdat 
de diersoort nog nauwelijks voorkomt in de stad. De enige melding is via een cameraval. Verwacht 
wordt dat als de steenmarter zich naar de stad verspreid dat vooral ganzen en stadsduiven hier 
slachtoffer van zullen worden. Volledige resultaten zijn te vinden in Bijlage VI. 
 

KORTE SAMENVATTING CONTACT MET EXPERTS 
SUSAN BOONMAN-BERSON – INTERNATIONAL HUMAN-WILDLIFE EXPERT 
Susan heeft vaker problemen tussen mens en dier meegemaakt. Ze geeft aan dat vaak niet alleen het 
dier het probleem is, maar ook mensen deel uitmaken van het probleem en het een wisselwerking is. 
Zo ook bij het probleem rond de steenmarter, vaak kunnen mensen zelf al veel veranderen, zoals het 
dichtmaken van hun huizen. Daarnaast ligt de oplossing volgens Susan bij educatie en preventie. De 
mensen willen graag gehoord worden en ze moeten op een positieve manier voorbereid worden op 
de komst van de steenmarter. Te vaak wordt er alleen gefocust op overlast en schade. BIJ12 probeert 
al te focussen op het positieve. Ook geeft zij aan dat het vaak werkt als meerdere gemeentes 
samenwerken.  
 
JOHN ROZEMA – ADVISEUR NATUURWETTEN EN VRIJWILLIGER BIJ DE ZOOGDIERVERENIGING 
John vertelde dat de steenmarter onder de mensen een negatieve lading heeft en mensen niet veel 
over de steenmarter weten. Ze moeten weten hoe je ermee om moet gaan als hij komt. Eigenlijk 
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voorkomen dat hij in huis komt en gewoon je huis dicht maken, maar dat is soms makkelijker gezegd 
dan gedaan.  
 
Heel Nederland is volgens hem geschikt voor de steenmarter, hij heeft de steenmarter al meerdere 
malen aangetroffen aan de Westkant van de A2. Hij zal dus ook in de grote steden van West-Nederland 
komen, daarnaast vindt er steeds meer vergroening plaats in die steden en dit trekt dieren zoals de 
steenmarter en vos aan. Daarnaast moet je wat doen aan open vuilnisbakken in de stad. Maar het 
interessantste is het vragen van emotioneel draagvlak voor de steenmarter bij de bewoners. Dit kan 
volgens hem het beste met een persoon die klachten direct afhandelt, dit kan door de gemeente 
gedaan worden of worden uitbesteed. Die persoon kijkt wat er aan de hand is en hoort de mensen 
aan. Mensen slaan vaak aan volgens hun onderbuikgevoel, volgens hem. Alleen technisch kan dit niet 
worden opgelost, de oplossing zal ook effect moeten hebben op het gevoel van de mensen.  
 
HILLIE WANING VOS – LIFE & NATURE SPECIALIST (NATUURBEHOUD NOORDOOST OVERIJSSEL) 
Hillie handelt klachten af van onder andere de steenmarter en brengt dit ook in kaart. Ze heeft een 
situatie meegemaakt waarbij mensen een steenmarterval hebben geplaatst, dit liep slecht af voor de 
steenmarter. Wat ze vaak meemaakt (ook in de beschreven situatie) is dat tijdens het gesprek met de 
mensen zij geneigd zijn de steenmarters te accepteren zodra ze meer weten over het beestje. De 
marter is een goede ongediertebestrijder en vaak als je doorvraagt, blijken de mensen ook vaak last te 
hebben van ratten en/of muizen en is dit enigszins of helemaal teruggedreven. Klachten komen naar 
haar ervaring meer uit grote steden dan uit dorpen. Ze gaat vaak bij de mensen langs om maatregelen 
te nemen rondom het huis, dit kan zo simpel zijn als het verplaatsen van een container. Daarnaast 
heeft ze een heel aantal tips geschreven voor burgers, gemeente, scholen en omgang met een auto.  
 

3.5 Conclusie resultaten 
Uit de resultaten van de bewoners is gebleken dat er opmerkelijke verschillen zijn waar te nemen 
tussen de bewoners in het Westen en in het Oosten. De bewoners van het Westen antwoordden nog 
geen overlast ervaren te hebben en de meerderheid ziet wel een samenleving met de steenmarter 
voor zich. Uit de antwoorden van de bewoners uit het Oosten is gebleken dat de bijna de helft van de 
ondervraagden overlast heeft ervaren en de meeste mensen zien geen samenleving met de 
steenmarter voor zich. Er lijkt dus een samenhang te zijn tussen overlast en tolerantie van de 
steenmarter in de samenleving. Van de ondervraagden blijkt dat een groter percentage mensen in het 
Oosten weten dat de steenmarter een beschermde diersoort is. Op de vraag wat de mensen in het 
Westen weten van de steenmarter is er ook aangegeven dat zij helemaal niks weten van de 
steenmarter. Hieruit kunnen we concluderen dat er iets meer kennis van de steenmarter is bij de 
ondervraagden van het Oosten dan in het Westen. Wel gaven beide partijen vaak als antwoord dat zij 
contact met de gemeente zouden opnemen bij overlast van een steenmarter. De gemeentes zouden 
dus een grote rol kunnen spelen rond dit problemen. Echter hebben wij geen contact kunnen krijgen 
met de gemeentes uit de doelsteden. De stadsecologen in deze steden gaven aan dat er bijna geen 
meldingen zijn en er nog geen maatregelen zijn getroffen.  
 
Uit de gesprekken met experts is gebleken dat kennis bij de bewoners over de steenmarter erg 
belangrijk is om dit probleem op te kunnen lossen. Daarnaast heeft de steenmarter vaak een negatief 
imago dat niet meewerkt om dit probleem op te lossen. De gemeente is een partij die kan helpen om 
de mensen zich gehoord te laten voelen. Het is dus belangrijk om de bewoners op de hoogte te stellen 
van wat zij kunnen doen om problemen te voorkomen, maar ook van hoe ze kunnen genieten van deze 
soort. Alleen een technische oplossing zal dit probleem waarschijnlijk niet oplossen, educatie en 
voorlichting zijn twee belangrijke aspecten die moeten worden meegenomen.  
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4 Oplossingsrichtingen 
In dit hoofdstuk worden drie oplossingen beschreven op basis van de gevonden en beschreven 
informatie en interviews met verschillende actoren. Uit deze bevindingen is gebleken dat de 
steenmarter in opkomst is in het Westen, maar er nog nauwelijks waarnemingen of overlast te vinden 
zijn in de steden. Hierom hebben wij ervoor gekozen om de oplossingen te richten op preventie, zodat 
het vestigen van de steenmarter voor zo min mogelijk problemen zal zorgen in het Westen. Daarnaast 
is wering één van de meest duurzame oplossingen. Na het behandelen van de verschillende 
oplossingen, volgt er een multicriteria-analyse en de uitwerking van de beste oplossing. 
 

4.1 Alternatief 1: educatieve app 
Een belangrijk probleem dat speelt bij de overlast door steenmarters, is een tekort aan goede 
informatie. Voor burgers zou het handig zijn als zij gemakkelijk toegang zouden hebben tot informatie 
over bijvoorbeeld wat voor dier de steenmarter is, wat voor overlast deze kan veroorzaken (en ook het 
verschil tussen steenmarteroverlast en bijv. dat van muizen of andere dieren) en hoe je het beste om 
kunt gaan met de aanwezigheid van dit dier; wanneer er wel of niet een expert moet worden 
ingeschakeld (Müskens & Broekhuizen, 2005). Als de burgers beter geïnformeerd zijn over deze 
onderwerpen, zullen ze mogelijk alleen nog de ernstige gevallen melden en groeit de tolerantie voor 
de steenmarter. Ook door het aanstellen van een deskundige per gemeente wordt het gemakkelijker 
voor de burgers om meldingen te maken en geholpen te worden. Uiteindelijk zal de overlast door deze 
dieren stabiliseren wanneer de steenmarters territoria innemen waar ze niet worden verjaagd (Van 
Maanen, 2011). Door de informatie over de steenmarter snel beschikbaar te stellen voor de burgers, 
kan dit proces op een diervriendelijke manier plaatsvinden. 
 
Het eerste alternatief dat wij willen voorstellen, is het ontwikkelen van een mobiele app. Het doel van 
dit alternatief is de educatie van mensen over de steenmarter, zodat overlast kan worden voorkomen 
of anders zal worden ervaren. In deze app zullen verschillende functies aanwezig zijn, vier in totaal. Op 
het eerste tabblad zal er algemene informatie over de steenmarter te vinden zijn. Wat voor dier is het, 
hoe kan hij worden herkend, wat eet hij en waar maakt hij zijn nest. Op het tweede tabblad zal 
vervolgens meer worden verteld over de overlast die de dieren veroorzaken, met foto’s en 
voorbeelden. Daarnaast zal er worden verteld dat ondanks de schade die het dier veroorzaakt, de 
aanwezigheid van de steenmarter niet erg hoeft te zijn en dat zijn rol in de natuur uiterst belangrijk is. 
Daarmee wordt het op een diervriendelijke manier omgaan met de overlast benadrukt. Tot slot is er 
op het derde tabblad de mogelijkheid om direct contact op te nemen met een expert die per gemeente 
is aangesteld (kleine bijkomstigheid voor deze app). Op dit tabblad staat het telefoonnummer van deze 
deskundige, maar is er ook de mogelijkheid om te chatten en foto’s te sturen. De deskundige kan 
vervolgens, aan de hand van de foto’s en de beschrijving van de burger, advies uitbrengen. Naast dat 
de app een duurzame oplossing is, aangezien er gebruik wordt gemaakt van technologie en geen 
materialen, is hij ook innovatief. Dit is een nieuwe oplossing tegen de overlast van de steenmarters.   
 
 

o Het lijntje tussen burger en deskundige is kort 
o Makkelijk en toegankelijke educatie voor iedereen 

 
 

o Ontwikkelen van de app kost waarschijnlijk rond de €5000,- met maandelijkse kosten 
rond de €1000,- omdat de app regelmatig moet worden geüpdatet 
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4.2 Alternatief 2: Fruitbomen  
Eén van de vormen van overlast die de steenmarter geeft, is dat hij zich vaak vestigt in woningen en 

andere gebouwen. De soort zoekt deze omgeving onder andere op voor het aanbod aan voedsel en 

rustplaatsen. Hoewel steenmarters van nature roofdieren zijn, eten ze ook fruit en zelfs (keuken)afval. 

Uit onderzoek blijkt dan ook dat ze in een urbane omgeving meer fruit eten dan in het wild. (Vercayie 

& Criel, 2015) 

 

Alternatief 2 bestaat uit het plaatsen van meer fruitbomen en bepaalde struikgewassen in de steden, 

zoals bijvoorbeeld in stadsparken. Het doel van dit alternatief is om te voorkomen dat steenmarters 

gaan foerageren of nestelen in achtertuinen of woningen. Door met de fruitbomen het voedselaanbod 

van de steenmarter te vergroten, zouden ze minder behoefte hebben om eten te zoeken in woningen. 

Ook het plaatsen van coniferen, dichte hagen en andere planten, zoals de Chinese Bruidssluier 

(Fallopia baldschuanica), zou de overlast kunnen verminderen. Bekend is namelijk dat steenmarters 

deze als dagrustplaats gebruiken, waardoor ze ook potentieel minder huizen zouden opzoeken 

(Müskens & Broekhuizen, 2005). De fruitbomen en andere gewassen zouden ook zo geplaatst kunnen 

worden dat ze de steenmarters wegleiden van de bewoonde omgeving of wijken.  

 

Naast dat dit alternatief redelijk makkelijk toepasbaar is, is het ook diervriendelijk. Dit is zeer belangrijk 

vanwege de beschermde status van de steenmarter. Ook is het positief dat de mens niet negatief 

beïnvloed wordt door deze oplossing. Nadelig aan dit alternatief zijn de (hoge) kosten qua aanleg en 

onderhoud. En het feit dat er geen zekerheid is dat dit op effectieve wijze de overlast vermindert. Op 

elke locatie waar dit alternatief toegepast zou worden, kunnen er ook informatieborden worden 

geplaatst, die de mensen informeren over waarom de vegetatie daar is aangelegd en over de 

steenmarter zelf. Ook dit alternatief is zowel duurzaam als innovatief. De fruitbomen aanleggen is 

duurzaam, doordat er vegetatie wordt aangelegd. Het is innovatief, doordat dit alternatief preventief 

is en dat momenteel niet de manier is waarop er wordt omgegaan met de overlast. 

 
 

o Vergroening van de stad  
o Steenmarters worden bij huizen weggelokt 
o Geen directe nadelen voor zowel de steenmarters als de mensen 

 
 
 

o Geen constant voedselaanbod  
o Extra onderhoud 
o Trekt ook meer (ongewenste) dieren aan 
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4.3 Alternatief 3: zones creëren  
De steenmarter huist zich graag in woningen, maar kan hier wel zorgen voor stankoverlast en 
aantasting van de isolatie. Voor de eigenaar van de woning wordt dit vaak als onprettig ervaren en het 
kan voor de steenmarter voor een slechter imago in de media zorgen. 
 
Als derde alternatief is er gekeken naar het inrichten van martervriendelijke en martervrije zones 
binnen de steden. De gemeente kan per stad bekijken welke gebieden er martervriendelijk kunnen zijn 
en welke martervrij. Dit zou op verschillende manieren kunnen, door bijvoorbeeld de buurtbewoners 
zelf te laten kiezen of stemmen voor martervrije en martervriendelijke zones. Maar de gemeente kan 
het ook doen op basis van de hoeveelheid groen in een wijk. Hierdoor vermindert de overlast van de 
steenmarter in bepaalde gebieden. Zo zouden industrieterreinen en groene gebieden als 
martervriendelijk kunnen worden aangewezen en bijvoorbeeld de binnenstad als martervrij. 
 
In de martervriendelijke zones kunnen leegstaande gebouwen als marter slaapplaats dienen. Als deze 
geschikt zijn voor de marter en makkelijker bereikbaar zijn dan de stadswoningen, zal de steenmarter 
zich vestigen in de gewenste gebieden. Daarbij stimuleert de gemeente bewoners om hun huizen zelf 
marterproof te maken. Op deze manier zijn er verschillende geschikte slaapplekken gemakkelijk 
bereikbaar voor de steenmarter en zijn de huizen marterproof, hierdoor is de kans groot dat de 
steenmarter zich vestigt in de leegstaande gebouwen.  
 
Martervrije zones kunnen martervrij gehouden worden door de buurtbewoners bekend te maken met 
locaties die steenmarters mogelijk als een slaapplaats zien en hoe ze deze plekken in hun huizen 
onbereikbaar voor de steenmarter kunnen maken.  
 
In beide zones is het van belang dat de gemeente de buurtbewoners zelf stimuleert om hun woning 
marterproof te maken. Dit kan de gemeente doen door flyers uit te delen, waarop tips staan waar 
bewoners op kunnen letten. Door de zones te creëren kan de gemeente de steenmarters een beetje 
sturen in waar deze zich vestigen, maar het is daarbij erg belangrijk dat de buurtbewoners zelf ook 
meewerken aan het idee, anders kunnen de steenmarters zich gemakkelijk in woningen vestigen. Dit 
alternatief is duurzaam omdat er gebruik zou worden gemaakt van al bestaande gebouwen en er niks 
zou worden bij gebouwd of gecreëerd. Ook is dit idee innovatief, mede doordat het op een preventieve 
manier met de overlast omgaat, maar ook omdat het nog nooit is uitgevoerd met steenmarters. 
 
 

o Duurzaam voor de stad 
o Leegstaande gebouwen worden gebruikt voor natuurontwikkeling 
 
 
o Bewoners uit martervriendelijke zones kunnen klagen dat er een martervrije zone 

moet komen 
o Als er meer steenmarters zijn dan geschikte locaties, kunnen ze zich gaan vestigen in 

martervrije zones  
o Als de gemeente wil gaan bouwen in de leegstaande gebouwen, dan moeten de 

steenmarters eerst uit het gebouw worden gehaald 
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4.4 Multicriteria-analyse 
Om de verschillende alternatieven met elkaar te vergelijken, wordt er gebruik gemaakt van een 
multicriteria-analyse (Tabel 3). In deze tabel wordt er gekeken naar verschillende criteria die van 
belang zijn om te bepalen wat de beste oplossing is. Aangezien niet alle criteria even belangrijk zijn om 
mee te nemen, hebben ze een bepaalde waarde toegewezen gekregen.  
 

4.4.1 Uitleg criteria  
 Gebruiksgemak  

Dit houdt in hoe gebruiksvriendelijk en gemakkelijk de oplossing is voor de bewoners. Een hoge 
score geeft aan dat het een gebruiksvriendelijke oplossing betreft. Er is  voor dit criterium 
gekozen, omdat de bewoners een grote invloed hebben op het probleem en het belangrijk is 
dat de bewoners mee kunnen werken aan de oplossingen. Dit is ook de reden waarom er een 
hoge waarde van drie aan het criterium is gekoppeld.  

 Effectiviteit 
Hier gaat het voornamelijk om de mate waarin de oplossing daadwerkelijk werkt en of het 
werkzaam is voor een langere periode. Er is voor dit criterium gekozen, omdat het belangrijk 
is dat het probleem niet zomaar weer terug kan keren. Daarom is voor effectiviteit ook een 
waarde van drie gekozen; hoe effectiever de oplossing, hoe beter en langer de oplossing werkt.  

 Diervriendelijkheid 
De steenmarter is een beschermde diersoort en er moet diervriendelijk met het dier worden 
omgegaan. Daarom is er gekozen voor een hoge waarde van drie bij het criterium. Een niet 
diervriendelijke oplossing zal moeilijk toe te passen zijn. 

 Duurzaamheid  
Dit criterium gaat om hoe duurzaam en houdbaar de oplossing daadwerkelijk zou zijn. Gaan er 
veel nieuwe materialen gebruikt worden voor de oplossing en in welke mate kunnen er dingen 
hergebruikt worden? Dit criterium heeft een waarde van drie toegewezen gekregen.  

 Innovatie 
Het is van belang dat de oplossing die geadviseerd wordt niet al wordt toegepast, wat 
innovatie een belangrijk criterium maakt. Voor dit criterium is een waarde van twee 
toegeschreven. 

 Grootte draagvlak 
Het is belangrijk dat de oplossing draagvlak creëert bij voornamelijk de bewoners. Een 
oplossing die een groot draagvlak creëert, zal gemakkelijker worden opgepakt door de 
maatschappij en sneller het probleem oplossen. Er is gekozen voor een gemiddelde waarde 
van twee bij dit criterium, omdat draagvlak tijd nodig heeft om te ontwikkelen en het daarom 
niet direct het probleem aanpakt. 

 Toepasbaarheid 
Hier gaat het om hoe breed toepasbaar de oplossing is, dus lost het meerdere problemen op 
of is het juist heel specifiek op een probleem gefocust. Hoe breder toepasbaar, hoe hoger de 
score. Er is een lage waarde van één toegewezen aan toepasbaarheid, omdat vaak niet één 
oplossing maar meerdere oplossingen nodig zijn om hetzelfde probleem op te lossen. 

 Kosten 
Hier gaat het om hoeveel geld het ontwikkelen en het gebruik van de oplossing kost. Als dit 
heel hoog ligt, dan worden er minpunten toegewezen aan de oplossing. Als het gebruik en het 
creëren van de oplossing bijna kosteloos of duurzaam is, dan zal hij hoger scoren. Bij dit 
criterium is gekozen voor de lage waarde van één, omdat het probleem speelt in een groot 
deel van Nederland en de kosten nauwelijks een rol spelen bij het oplossen van dit probleem. 
Het is wel goed om dit in kaart te brengen, vandaar dat het is meegenomen in de analyse.  
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Ieder alternatief krijgt per criterium een score toegekend. Deze score varieert tussen -2 en 2. Als 
bijvoorbeeld het gebruiksgemak van een alternatief heel goed is, krijgt het een 2 toegekend. Als het 
alternatief enigszins goed gebruiksgemak heeft, dan krijgt het een 1 toegekend. Hetzelfde geldt voor 
de scores van -1 en -2. Als het alternatief niet te maken heeft met gebruiksgemak, krijgt het een 0 
toegekend. Deze scores worden vervolgens vermenigvuldigt met de waarden die aan elk criteria zijn 
toegekend, hieruit volgt de totaal score. 
 
Tabel 3 Multicriteria-analyse van de drie alternatieven. De score wordt berekend door de toegekende waarde te 
vermenigvuldigen met de criteriumscore (deze variëren tussen -2 en 2) en die aantallen bij elkaar op te tellen. 

Criterium Waarde App Fruitbomen Zones creëren 

Gebruiksgemak 3x 2  0 1 

Effectiviteit 3x 2  1  1 

Diervriendelijkheid 3x 0 2  2 

Duurzaamheid 3x 2 1 2 

Innovatie 2x 2 1 2 

Grootte draagvlak 2x 2  1  1  

Toepasbaarheid 1x 2 2  1 

Kosten 1x -1  -2   -1 

Berekening  6+6+0+6+4+4+2-1 0+3+6+3+2+2+2-2 3+3+6+6+4+2+1-1 

Totaal score  27 15 24 
 
Uit de multicriteria-analyse blijkt dat de app het hoogste scoort op deze criteria. Dit alternatief zal dus 
verder worden uitgewerkt in hoofdstuk 5. 
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5 Conclusie 
De steenmarter is dus een dier dat zich gemakkelijk aanpast aan zijn omgeving en in opkomst is in de 
grote steden. Daar kan hij voor vele problemen gaan zorgen door onder andere schade aan te richten 
aan huizen, auto’s en huisdieren. Deze problemen moeten worden voorkomen, de tolerantie van de 
mensen is namelijk hoger als ze nog geen schade/overlast hebben ervaren. Uit ons adviesrapport is 
gebleken dat bewoners van de grote steden nog weinig kennis of ervaringen hebben met de omgang 
met de steenmarter en dat dit als benaderpunt moet worden gezien. Met preventie, een positief imago 
en juist geïnformeerde bewoners zullen er minder klachten komen en zal overlast voorkomen kunnen 
worden.  
 

5.1 Het doel 
De educatieve app is bedoeld als preventiemiddel, maar kan zowel voor als na de komst van de 
steenmarter gebruikt worden. Er wordt op een positieve manier informatie verstrekt over de 
steenmarter, waarbij het doel voornamelijk is dat de mensen in de stad al vóór eventuele overlast de 
app zullen gebruiken. In de app is dan informatie te vinden over het dier zelf, hoe hij zich gedraagt en 
ook hoe nuttig het dier is. Daarnaast geeft het ook informatie over waar het dier zich eventueel kan 
vestigen en wat zijn favoriete plaatsen zijn, waarbij de bewoners zelf kunnen inschatten of er een kans 
is dat de steenmarter zich in hun huis gaat vestigen. Willen ze dit liever niet, dan zijn er in de app 
preventieve maatregelen te vinden om overlast te voorkomen. Het kan ook zijn dat er bewoners zijn 
die wel graag de steenmarter een warm huis willen geven, ook dan zijn er tips over hoe je het 
aangenaam kan maken voor de steenmarter in en om het huis. Het doel is dus een positieve 
benadering van de steenmarter waarbij de bewoners door te handelen volgens de app geen overlast 
zullen ervaren.  
 

5.2 De doelgroep 
De globale doelgroep omvat alle bewoners van de steden in het Westen van Nederland. Binnen deze 
groep zijn er verschillende leeftijdscategorieën. In de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 
wonen de meeste mensen met een leeftijd tussen de 25-45 jaar (allecijfers.nl, 2019). Als de app deze 
groep bereikt, is het grootste gedeelte van de steden al goed geïnformeerd. Uit onderzoek is gebleken 
dat 93% van de Nederlanders een smartphone bezit en een app is dus goed toegankelijk voor een groot 
deel van de bevolking (Consultancy.nl, 2018). De app is ook geschikt voor ouderen, voornamelijk door 
de functie dat contact zoeken met de gemeente/deskundigen gemakkelijker wordt. Door het 
adverteren in de stad, door de gemeente of natuurorganisaties zoals de Zoogdiervereniging, kan de 
komst van de steenmarter en de educatieve app bekend worden gemaakt. Vanuit de gemeente is het 
van belang dat de app een langere tijd, al dan niet volledig, op hun website komt te staan bij vragen 
over de steenmarter. Vanuit de natuurorganisaties kan de app worden gepromoot via websites, 
facebook en de nieuwsbrief die naar leden wordt gestuurd. Door op verschillende manieren de app 
aan te kondigen, worden alle groepen bereikt. 
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5.3 Inhoud van de app 
In Figuur 3 en 4 worden ontwerpen van de app weergegeven, zoals deze eruit kan gaan zien. Op de 
homepagina, in Figuur 3 te zien, zijn verschillende onderdelen te vinden. Bovenaan staat het kopje 
‘Vraag direct deskundig advies’, vanuit hier kan er contact worden opgenomen met een deskundige 
van de gemeente waar de appgebruiker woont. Hier kan er om advies worden gevraagd, maar er 
kunnen ook foto’s worden gedeeld (met behulp van de camera in de app) van eventuele 
slaapmogelijkheden of sporen van een steenmarter. De deskundige kan deze dan bekijken en passend 
antwoord geven op de vragen. Het onderdeel ‘Zoek hier naar meldingen’ laat een kaart zien met 
daarop alle waarnemingen van steenmarters in de omgeving. Bij ‘Informatie over de steenmarter’ kan 
er meer worden gelezen over de steenmarter, dit zijn verschillende onderdelen. Een algemeen deel, 
een stukje over het gedrag, de habitat, het dieet en de bescherming van de steenmarter. Een ontwerp 
hiervan is te zien in Figuur 4. Onder het kopje ‘De steenmarter komt naar de stad, wat nu?’ is informatie 
te vinden over wat de bewoners zelf kunnen doen om eventuele overlast van de steenmarter te 
voorkomen. Dit is vooral gericht op het kunnen herkennen van potentiële slaapplaatsen in huis en deze 
voor de steenmarter onbereikbaar maken. Daarnaast is er informatie te vinden over de bescherming 
van autokabel en hoe er voorkomen kan worden dat deze worden doorgebeten. Hier kan ook worden 
gevonden hoe je het juist aangenaam maakt voor de steenmarter om zich dicht bij jou te vestigen, 
voor de steenmarterliefhebbers.  Op het steenmarterforum kan er worden gepraat met andere 
gebruikers van de educatieve app. Tot slot zijn er nog de onderdelen ‘Nieuws’ en het kopje ‘Meld je 
aan als vrijwilliger’. Bij ‘Nieuws’ kunnen gebruikers ieder moment het laatste nieuws rondom de 
steenmarter in hun gemeente lezen. Vanuit het kopje ‘Meld je aan als vrijwilliger’ is er de mogelijkheid 
om vrijwilliger te worden bij de Zoogdiervereniging.  
 

  

Figuur 3 Ontwerp educatieve app van de home pagina Figuur 4 Ontwerp educatieve app van de informatie pagina 
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5.4 Kosten van de app  
Kosten voor het ontwikkelen en produceren van de app zijn moeilijk in te schatten. De complexiteit 
van de app speelt daarin een grote rol. De optie om berichten uit te wisselen, een kaart van de 
Nederland te zien en mee te kunnen praten op een forum zijn enkele grote kostenposten binnen het 
ontwikkelen. Een ontwikkelaar vraagt gemiddeld €5.000,-/ €6.000,- per maand. Dit betreft de loon- en 
ontwikkelingskosten. Het is vanzelfsprekend dat een freelance ontwikkelaar goedkoper kan zijn in zijn 
kosten dan een ontwikkelaar die werkzaam is bij een bedrijf.  
  
Naast het ontwikkelen van een app moet er ook rekening gehouden worden met de onderhoudskosten 
van de app. Vooral het forum en de kaart van Nederland vragen enig onderhoud om de zoveel tijd, 
evenals bugs verwijderen uit de app zelf. Dit is allemaal zelf te bepalen met de ontwikkelaar. Er moet 
rekening mee gehouden worden dat deze onderhoudskosten kunnen oplopen tot €1.000,- per maand.  
  
De overige kosten van de app betreft het aanbieden van de app via de Apple en Google store. Voor de 
Apple store bedraagt dit eenmalig een bedrag van €99,-. Voor de Google store bedraagt dit een 
aanzienlijk lager bedrag van eenmalig €25,-. Daarbij kan nagedacht worden over het vragen van een 
bedrag voor de aanschaf van de app. Gekeken naar andere natuurorganisaties/dierenapps, ligt dit 
bedrag rond de €2,50-. (Van de Loo & Nagelkerke, 2019) 
 
 
 
 
Het ontwikkelen van de educatieve app gaat draagvlak creëren voor de steenmarter en helpt daarbij 
met het voorkomen van overlast en in een later stadium met mogelijk opgelopen problemen. Echter 
denken wij dat alle drie de alternatieven het beste kunnen worden gecombineerd, aangezien ze alle 
drie andere problemen oplossen (en ook goed te combineren zijn). De fruitbomen en andere groene 
voorzieningen kunnen meehelpen aan een positief imago van de steenmarter en geven de steenmarter 
meer beschuttingsmogelijkheden waardoor er ook minder overlast zal ontstaan. Het creëren van zones 
geeft veiligheid bij de bewoners en dit kan ook verwerkt worden in de app waar de zones zijn 
aangegeven.  
 
Op deze manier worden zowel het ontbrekende draagvlak als de fysieke schade die de dieren 
aanrichten aangepakt en kunnen we de steenmarters op een goede manier verwelkomen in onze 
steden. 
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Bijlagen 
I Vragenlijsten voor alle actoren 

Vragen voor de ongediertebestrijdingsbedrijven 
 Wat is de rol van jullie bedrijf met betrekking tot de opkomst van de steenmarter en 

eventuele overlast? 

 Is er een vaste procedure opgesteld met betrekking tot de steenmarter? 

 Wat voor manieren gebruiken jullie om overlast van de steenmarter zo veel mogelijk te 
beperken? 

 Hebben jullie veel klachten, is dat meer in de loop van de jaren? 

 Van wat voor partijen krijgen jullie de klachten? 

 Is er een samenwerking met de gemeente met betrekking tot het verjagen van de 
steenmarter? 

 (Hoe) ziet u een samenleving tussen mensen en steenmarters voor u? 
 

Vragen voor de gemeente 
- Wat is de rol van jullie gemeente met betrekking tot de opkomst van de steenmarter en 

eventuele overlast? 

- Is er een beheerplan opgesteld met betrekking tot de steenmarter? 

- Wat is er al gedaan tegen/voor de steenmarter? 

- Hebben jullie veel klachten? Meldpunt? 

- Van wat voor partijen krijgen jullie klachten? 

- Is er een samenwerking met ongediertebestrijdingsorganisaties die ook de steenmarter 

verjagen? 

- (Hoe) ziet u een samenleving tussen mensen en steenmarters voor u? 

 

Vragen voor de stadsecoloog 
- Wat is uw rol met betrekking tot een samenleving met de steenmarter? 

- Welke dieren zullen slachtoffer worden van de steenmarter in de stad? 

- Wat is de verwachting voor het ecosysteem binnen de stad? 

- Welke maatregelen zijn er nu al getroffen? 

- Wat vindt u van de ongediertebestrijding die zich focussen op de steenmarter? 

 

Vragen voor de bewoners van alle ondervraagde steden 
 Wat weet u van de steenmarter? 

 Weet u dat het een beschermd diersoort is? 

 Heeft u wel eens iets gehoord over overlast, zo ja: wat, waar hoe en wanneer? 

 Wat zou u doen als u overlast had van de steenmarter? Met wie zou u contact opnemen? 

 Ziet u een samenleving voor u waarin de mens en de steenmarter samen kunnen leven in 

steden? 
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II Resultaten interviews drie doelsteden 

Vragen voor de bewoners van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam 
 

Vraag 1. In welke stad woont u? 

Amsterdam 8 47,1% 
Den Haag 5 29,4 % 
Rotterdam 4 23,5 % 

 

Vraag 2.  

Wat weet u van de steenmarter?  
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Vraag 3. Weet u dat de steenmarter een beschermde diersoort is? 

 
 
Vraag 4. Heeft u wel eens iets gehoord over overlast van steenmarters binnen uw stad? 
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Vraag 5. Wat zou u doen als u overlast had van de steenmarter? Met wie zou u contact opnemen? 
 

 
 

Vraag 6. Ziet u een samenleving voor u waarin de mens en de steenmarter samen kunnen leven in 

steden? 
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III Resultaten interviews bewoners steden Noord- en Oost-Nederland 

Vragen voor de bewoners van Maastricht, Nijmegen, Arnhem, Deventer, Enschede, 
Leeuwarden, Zwolle en Assen 
 
Vraag 1. In Welke stad woont u? 
 

Groningen 3 11,1 % 

Maastricht 1 3,7 % 

Nijmegen 2 7,4 % 

Arnhem 1 3,7 % 

Deventer 14 51,9 % 

Enschede 2 7,4 % 

Leeuwarden 0 0 % 

Zwolle 4 14,8 % 

Assen 0 0 % 

 
 
Vraag 2. Wat weet u van de steenmarter? 
 

 
 
3. Weet u dat de steenmarter een beschermde diersoort is? 

 
Ja, hier ben ik mij van bewust 

24 88,9 % 

Nee, dit wist ik nog niet 3 11,1 %  
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4. Heeft u wel eens iets gehoord over overlast van steenmarters binnen uw stad? 
 
 

 
 
5. Wat zou u doen als u overlast van de steenmarter had? Met wie zou u contact opnemen? 
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6. Ziet u een samenleving voor u waarin de mens en de steenmarter samen kunnen leven in 

steden? 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. Wie is de steenmarter? 

Antwoord 1 5 18,5 % 

Antwoord 2 22 81,5 %  
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IV Resultaten interviews ongediertebestrijdingsbedrijven 

Uitgebreide antwoorden per stad 
 

1. Amsterdam 
 Rentokil gecontacteerd, zij doen niks met de steenmarter, omdat het een beschermd 

diersoort is. Zij sturen mensen die bellen over de steenmarter door naar een 
dierenambulance en die halen ze weg. En als advies gekregen om hoveniers te 
contacteren, die krijgen er veel mee te maken. 

 Dierenambulance Amsterdam gebeld, konden geen informatie geven en verwijzen 
ons door naar dierenopvang de Toevlucht.  

 Ongediertebestrijding.com gebeld, konden ons niet helpen, waren te druk. Ze zeiden 
dan Wiekens ongediertebestrijding de specialist is en verwezen ons daarnaar door. 
 

2. Den Haag 

 Ongediertemeldpunt gebeld, heeft helemaal geen meldingen van de steenmarter. 
Dit geldt voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zeggen zij.  
 

3. Rotterdam 
Geen ongediertebestrijdingsbedrijf voor de steenmarter te vinden 
 

 Enschede/Deventer 

 Contravermin gebeld: 

 Wat is de rol van jullie bedrijf met betrekking tot de opkomst van de steenmarter en 
eventuele overlast? 
Inspectie verrichten om erachter te komen waar zich de overlast bevindt en waar het door 
veroorzaakt wordt en wat kunnen ze er aan doen. 

 Is er een vaste procedure opgesteld met betrekking tot de steenmarter? 
Dit is de basis procedure, dus altijd eerst een inspectie daarna een plan van aanpak.  

 Wat voor manieren gebruiken jullie om overlast van de steenmarter zo veel mogelijk te 
beperken? 
Kritische punten, sporen van de steenmarter, stank, en tijdstippen waarop het plaats vindt. 
Als er gaten, krijgen de mensen een rapport en plan van aanpak. Dit gaat meestal over de 
begroeiing en wering.  

 Hebben jullie veel klachten, is dat meer in de loop van de jaren? 
Vrij veel klachten, regio Twente/Oost-Overijssel en Zuid-Drenthe. Ook in de steden, Enschede 
Hengelo Deventer Apeldoorn. 

 Van wat voor partijen krijgen jullie de klachten? 
Veel particulieren, maar ook bedrijven 

 Is er een samenwerking met de gemeente met betrekking tot het verjagen van de 
steenmarter? 
Woningenstichtingen en gemeente veel samenwerkingen. Meldpunt ongedierte is ook actief 
voor de gemeente. 

 (Hoe) ziet u een samenleving tussen mensen en steenmarters voor u? 
Geen vizier op het westen, zij krijgen alleen te maken met overlast in het oosten. Hij geeft aan 
dat de bouw in het Oosten heel anders is dan de gebouwen en huizen in het westen. 
Daarnaast wordt er in die grote steden veel voedsel verstrooid, is er veel horeca en grote 
parkeerplaatsen. Hij denkt dat de steenmarter zich meer thuis voelt in het Oosten van het 
lana. Westen is het 5 km 2 a 3 km2 territorium ze kunnen zich dus heel erg aanpassen, 
daarom zal het probleem nooit zo groot worden in het Westen als in het Oosten. Meneer 
denkt dat hij zich meer thuis voelt in het Oosten, omdat daar de bouw heel anders is en jonge 



 
 

 

 3
6 

diertjes meer bevinden.  
 

4. Nijmegen 
Geen ongediertebestrijdingsbedrijf voor de steenmarter kunnen bereiken 

 
5. Maastricht 

Geen ongediertebestrijdingsbedrijf voor de steenmarter te vinden 
 
6. Groningen/Assen 

 Wiekens ongediertebestrijding gemaild en gebeld. Hebben uitgebreid antwoord 
gegeven: 

Wat is de rol van jullie bedrijf met betrekking tot de steenmarter en eventuele overlast? 
Onze rol met betrekking tot de steenmarter is dat wij gediplomeerd bestrijdingstechnicus zijn         
met een extra opleiding voor de steenmarter. Wij mogen de marter vangen, vervoeren, 
verontrusten, verjagen en uitzetten indien dit noodzakelijk blijkt te zijn. 

 Is er een vaste procedure opgesteld met betrekking tot de steenmarter? 
De steenmarter is nog steeds een beschermd diersoort. De Flora&Fauna wet bestaat dan wel 
niet meer maar de wetgevingen hierin zijn opgegaan in de natuurwet. We dienen ons dus te 
houden aan bepaalde protocollen voor we daadwerkelijk overgaan tot het wegvangen of 
verjagen van de marter. 

 Wat voor manieren gebruiken jullie om overlast van de steenmarter zo veel mogelijk te 
beperken? 
Als eerste proberen wij de marter te verjagen middels een middel genaamd hertshoorn. Dit 
werkt uitstekend bij de steenmarter en vervolgens dichten wij de openingen af. Wel zal er 
middels een night vision camera gecontroleerd worden of de marter daadwerkelijk is 
vertrokken. Indien dit niet werkt dan zullen we overgaan tot het wegvangen met een 
vangkooi met vangalarm systeem. 

 

 Krijgen jullie veel klachten? 
We krijgen ontzettend veel klachten over steenmarters binnen. Maar in slechts 15% van de 
meldingen betreft het daadwerkelijk een steenmarter. Meestal zijn het ratten gevolgd door 
muizen, mussen en spreeuwen of luchtbellen in de leidingen van de verwarming. 

 Van wat voor partijen krijgen jullie de klachten? 
Zowel particulier als zakelijke ( bedrijven, scholen, gemeentes. De meeste van particulier. 
 

 Is er een samenwerking met de gemeente met betrekking tot het verjagen van de 
steenmarter? 
Helaas niet. Dit omdat gemeenten vaak niet weten hoe te handelen en wat een steenmarter 
nu precies is. Ook de wetgeving met de steenmarter is vaak voor gemeenten te ingewikkeld. 

 

  (Hoe) ziet u een samenleving tussen mensen en steenmarters voor u? 
Uitstekend. Want juist waar de steenmarter veel voorkomt ziet men weinig schade aan 
autobekabeling ontstaan. Juist de knaagschade valt dan weg omdat de steenmarter juist de 
echte schuldige ( Bruine rat ) weg vangt. De bruine rat is juist de kabel knager. Een 
steenmarter kan overigens niet eens knagen omdat het GEEN knaagdier is. En in de meeste 
gevallen betreft het bij de mensen helemaal geen overlast van steenmarters maar overlast 
van o.a. dieren zoals ratten, muizen, vogels, etc. Een steenmarter komt maar heel incidenteel 
in huis voor. 
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V Resultaten contact met de gemeentes in Oost-Nederland 

Enschede: doet niks met steenmarters  
  

 Nijmegen:    
• Is er een beheerplan opgesteld met betrekking tot de steenmarter?   
Nee. We hebben wel voor een aantal soorten in Nijmegen Noord een soortenmanagementplan 
opgesteld, zie voor info de onderstaande link met doorklikmogelijkheden   
• Wat is er al gedaan tegen/voor de steenmarter?   
Bij ontwikkelingen wordt er een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd. Bij aanwezigheid van 
de steenmarter wordt er zorgvuldig gehandeld en soms ook worden kasten geplaatst.   
• Wie krijgen er allemaal te maken met schade/overlast?   
Bij het Bureau Toezicht en Handhaving komen meldingen van burgers binnen. Deze worden volgens 
mij ook geregistreerd. Ik weet niet wat het algemene nummer van hen is, maar een collega 
is bijv Leon Blokzijl l.blokzijl@nijmegen.nl. Ik weet niet of hij zelf bij dergelijke meldingen wordt 
geroepen maar wellicht kent hij een directe collega.   
• Krijgt u veel klachten? En is er een meldpunt.   
Klachten komen terecht bij Bureau Toezicht en handhaving   
• Is er een samenwerking met ongediertebestrijdingsorganisaties die ook de steenmarter verjagen?   
Voor zover ik weet niet.   
• Hoe ziet u een samenleving tussen mensen en steenmarters voor u?   
In woningen niet gewenst, maar in schuurtjes, rommelhoekjes en groen zijn steenmarters welkom   
  

 Maastricht 
Mail van gemeente Maastricht: 
 
Allereerst: Steenmarters worden in heel Maastricht regelmatig waargenomen. Zowel door mijzelf als 
door mensen die ik spreek in de verschillende wijken van Maastricht. 

 
We hebben geen beheerplan opgesteld voor de Steenmarter. We houden ons aan de Wet 
Natuurbescherming (in Limburg geldt een vrijstelling voor de Steenmarter tussen 15 augustus en 
februari). Als gemeente geven wij uitsluitend advies aan mensen die een melding maken van (overlast 
van) Steenmarters. Als er echt actie nodig is, raden we mensen aan contact op te nemen met de firma 
Bestra in Stein. Deze firma is gespecialiseerd in het weren en buitensluiten van Steenmarters. 

 
We doen als gemeente niet iets specifieks voor of tegen de Steenmarter. 

 
Schade/overlast van Steenmarters kan op verschillende manieren en deze passeren dan ook allemaal 
de revue in onze meldingen: knagen aan bekabeling van auto’s, geluidsoverlast (krijsen, stommelen, 
krabbelen), stankoverlast (uitwerpselen, urine, prooiresten), knaagschade in huis (isolatie materiaal, 
bekabeling), angst. Dit kan plaatsvinden in woonhuizen (met name op zolders), maar ook in 
bijvoorbeeld flats van woningbouwverenigingen en in bedrijfshallen en andere locaties waar bedrijven 
gevestigd zitten. 

 
Sinds januari 2019 ontvingen wij ongeveer 25 meldingen van (overlast van) Steenmarters. Maar 
ongetwijfeld zijn er veel mensen die direct een ongediertebestrijdingsbedrijf inschakelen. 
 
Gemeente Maastricht heeft inderdaad een centraal meldsysteem voor alle meldingen. Mensen 
kunnen melden via de app “Maastricht meldt”, via het formulier op de website en telefonisch door 14-
043 te bellen. Ze kunnen dan kiezen voor een bepaalde categorie (in dit geval Plaagdieren en 
ongedierte). 

mailto:l.blokzijl@nijmegen.nl
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Zoals eerder vermeld, geven wij mensen de tip contact op te nemen met de firma Bestra in Stein. 
Binnen de gemeente werken we samen met ongediertebestrijder Olischlager BV. Het gaat dan met 
name om bijvoorbeeld bestrijding van bruine rat en wespennesten in de openbare ruimte. 

 
Steenmarters redden zich prima in de stad en ik denk dat dat ook zo zal blijven. Waar echt overlast 
veroorzaakt wordt, kan er ingegrepen worden (buiten sluiten). Ik voorzie dus geen grote problemen 
voor de Steenmarter of de mens op plaatsen waar zijn samen leven. 
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VI Resultaten contact met de stadsecologen Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag 

Amsterdamse stadsecologen, Geert Timmermans en Martin Melchers, en een stadsecoloog uit Den 
Haag, Martin van den Hoorn, hebben gereageerd. Van de stadsecologen uit Rotterdam is nog geen 
reactie ontvangen. 

 
 Stadsecoloog Amsterdam - Geert Timmermans :  

 Wat is uw rol met betrekking tot een samenleving met de steenmarter?   
Ik ben stadsecoloog bij de gemeente Amsterdam. Een van mijn taken   
is het in beeld brengen van de biodiversiteit in de stad. Zo ook de   
marterachtigen als boom- en steenmarter  

 Welke dieren zullen slachtoffer worden van de steenmarter in de stad?   
Voornamelijk vogels (eieren, jongen) en mogelijk muizen en ratten  

 Wat is de verwachting voor het ecosysteem binnen de stad?   
Zal niet zo heel groot zijn. Aanpassing van gedrag  

 Welke maatregelen zijn er nu al getroffen?   
Geen. We hebben te maken met individuele gevallen en er zijn nog geen   
klachten van overlast of schade.  

 Wat vindt u van de ongediertebestrijding die zich focussen op de steenmarter?   
Vooral voorlichting, voorkomen van overlast en eventueel wegvangen. 
 

 Stadsecoloog Amsterdam - Martin Melchers :  
 Wat is uw rol met betrekking tot een samenleving met de steenmarter?   

De steenmarter wordt incidenteel op camera vallen gezien. Verder zijn er doodgereden dieren 
verzameld en is er voortplanting geconstateerd.. De samenleving kent het dier hier niet.  

 Welke dieren zullen slachtoffer worden van de steenmarter in de stad?   
De bruine rat, konijn, muizensoorten en bij verdere toenamen 
wellicht holenbroeders  zoals bonte spechten en kauwen zullen gegeten worden.  

 Wat is de verwachting voor het ecosysteem binnen de stad?      
Als de vislucht van de kabels wordt vervangen door een luchtje waaraan de steenmarter en 
hekel heeft is er geen enkel probleem. Ik ken slechts een melding van geknaag aan kabels. 
Doorsijpelende plafons a.g.v. latrines op zolders zijn nog niet vastgesteld.  

 Welke maatregelen zijn er nu al getroffen?   
De steenmarter is in Groot Amsterdam nog zeldzaam. De boommarter laat zich vaker en op 
meer plekken zien op de camera vallen. Er zijn geen maatregelen getroffen, maar de loper is 

voor hem uitgelegd door de vele faunapassages.  
 Wat vindt u van de ongediertebestrijding die zich focussen op de steenmarter?   

De bestrijders moeten geverbaliseerd worden. Door het eten van ratten en uitgezette 
konijntjes zijn ze eerder nuttig dan schadelijk.  

 Eventuele maatregelen die geadviseerd worden: De kabelgeur in de automotoren veranderen 
en zolders onbereikbaar maken zijn afdoende maatregelen om overlast te voorkomen als het 
ooit zover komt.  

 

 Stadsecoloog Den Haag - Martin van den Hoorn :  
 Welke dieren zullen slachtoffer worden van de steenmarter in de stad?   

Voornamelijk ganzen en stadsduiven  
 Welke maatregelen zijn er nu al getroffen?   

Geen, de steenmarter is alleen nog maar 1 keer gespot via een cameraval en er is geen 
overlast gemeld. 

 


