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Steenmarter en schade:
preventieve maatregelen

Introductie
Kenniscentrum Dierplagen (KAD):
Onafhankelijk kenniscentrum voor overheden,
bestrijdingsbedrijven, instellingen en bedrijven en
particulieren:

Steenmartersymposium 6 november 2013
Mike Brooks

•
•
•
•
•

Advies
Determinaties
Onderzoek/inspecties
Opleidingen
Vakblad en naslagwerken
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Steenmarter en overlast
• Is de Steenmarter een plaagdier?
• Voor veel mensen NEE
• Voor andere een keiharde JA

• Kranten, discussie onderling, onjuiste informatie,
paniek.
– ‘Steenmarters terroriseren wijk’ of ‘Terreur van de
steenmarters’ of ‘Slachting bij duivenhouder door
steenmarters’

• Klacht, inspectie/determinatie en
advies door deskundige
• Andere oorzaak van overlast vaak vastgesteld zoals:
ratten, muizen, vogels, vleermuizen, egels, eekhoorn,
vos, bunzing, hermelijn, rioolgebreken, dode dieren.

• Werkelijke overlast is vaak minder dan gedacht.
• 10 klachten “dierplaag ?”
• Kennis over de leefwijze werkt vaak geruststellend.

Waarom een plaagdier?
• Leefwijze zorgt voor overlast, schade
• Vaak zelf oorzaak, laten steenmarter binnen
– Openingen in de woning
– Begroeiing langs woning
– Gaten in kippenhok
• Gebrek aan kennis
• Men reageert emotioneel

Overlast en Schade
• Dier zelf in
leefruimte/klaslokaal/auto
• Schade aan auto’s, kabels, slangen
en geluidisolatie
• Doorbijten kabels in de woning
• Schade in gebouwen aan isolatie
• Geluidsoverlast (vooral vroege
ochtend)
• Slaapgebrek, angst, stress etc
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Stankoverlast
Latrines, urineplekken in plafond
Kadavers in schuilgelegenheid
Vlooien, vleesvliegen,
materiaalaantasters
• Krabsporen aan bijv. boeiboord
• Vernielen rieten kap
• Doden van duiven, kippen,
konijnen, cavia’s
•
•
•
•

Maatregelen
• Curatief en preventief
Onder te verdelen in:
‐
‐
‐
‐

• Ratten en muizen

Weren
Alternatieve schuil‐ en nestelgelegenheid
Verjagen
Verwijderen

Weren
• Altijd eerst goed informeren
(deskundige inschakelen).
• Te gebruiken methode is sterk
afhankelijk van de situatie (advies
op maat). Vaak een combinatie van
maatregelen.
• Juridische bescherming, ontheffing
nodig, wel of niet een toegestaan
middel/methode.
• Voorkomt vaak het nemen van de
verkeerde beslissingen, een hoop
tijd verspilling, geld en ergernis.

• Ieder situatie is uniek, zorg
voor advies op maat
• Inrichting tuin aanpassen:
containers, afvalbakken,
houtstapels, pergola's,
geparkeerde auto's etc

•
•
•
•
•
•

Auto's binnen parkeren
Verjagen
Schrikdraad
Geursporen reinigen (motorblok)
Roosters/losse gaas onder auto's
Slangen en draden beschermen (hard plastic hulzen)

• Motorblok onbereikbaar

• Maak gebruik van bestaande
barrières
• Tegenhouden en/of ingangen
blokkeren

• Aangrenzende gebouwen,
garage, schuur of schutting
meenemen
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•
•
•
•

• Snoeien of kappen
• Boomkraag

Muren uitvoegen
Schrikdraad
Glad materiaal Perspex, trespa, RVS,
Marterkragen muurkraag (20 cm)

Alternatieve schuil‐ en
nestelgelegenheid
• Steenmarter NIET aanwezig

• Dakpannen vast spijkeren
• Roosters repareren
• Openingen > 5cm dichtmaken
• Kippengaas, dubbeltjesgaas

Verjagen
• Radio
• Ultrasoonaparatuur, trilapparaten
• Mottenballen, W.C.‐blokjes, chloor, zeep, azijn,
ammoniak, poepluiers, petroleum
• Leeuwenmest, hondenhaar
• Middelen om honden en katten te weren
• Spuitbus of spray (allerlei geuren, zoete geur,
roofdiergeur)
• Biocide? Toelating?

•
•
•
•
•

Takkenhopen
Dichte struiken
Rommelschuurtjes
Stenenhopen
Openhaardhoutstapels

Verwijderen
• Wegvangen met kooien
• Schieten

• Lokaas vergiftigen, klemmen,
lijmplaten?
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Werkwijze
• Determinatie; betreft het steenmarter?
• Inventarisatie paden, ingangen en alternatieve routes
• Opstellen beheerplan
–
–
–
–

Is ontheffing nodig?
Welke maatregelen zijn nodig?
Welke maatregelen zijn uitvoerbaar?
Kunnen maatregelen nu getroffen worden (jongen)?

Dus:
• Overlast vaak doordat mogelijkheid geboden wordt
• Emotionele reacties moeten vervangen worden door
rationele (kennis overdracht)
• Veel mogelijkheden
• Inspectie en volledig beheerplan moet opgesteld worden in
samenwerking met deskundige
• Voorkomen is beter dan genezen
• Bedankt voor jullie aandacht en laten we hopen op een
spoedige vreedzame overlast‐ en schadevrije samenleving
tussen ons en de steenmarter.
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