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IDENTITEITSKAART

Soortnaam: Steenmarter 

Wetenschappelijke naam: Martes foina

Familie: Marterachtigen

Grootte: De grootte van een kat, met kortere poten 

Kenmerkend: Witte vlek op de borst

Paarperiode: Juni-augustus

Geboorte jongen: Maart-april

Status: niet bejaagbaar jachtwild

Voetlengte =  3 - 4,5 cm
Voetbreedte = 3 - 4,5 cm

RV

Menu
Muizen, ratten en andere 
knaagdieren, planten en 

vruchten, eieren, kleine vogels,
(keuken)afval, insecten
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Latrines
Steenmarters in je buurt? Dat kan je  
makkelijk ontdekken door uitwerpselen te 
zoeken. Steenmarters hebben namelijk de 
neiging om hun uitwerpselen altijd op  
dezelfde plek achter te laten, in de zoge-
naamde latrines. De uitwerpselen zijn  
10-12 mm dik en 5-10 cm lang.
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Steenmarters kwamen 
vroeger over heel Vlaanderen 
voor, maar enkele decennia 
geleden vond je ze enkel nog 
rond Leuven, Tienen en in het 
zuiden van Limburg. Hoewel 
het dier al sinds midden de 
jaren ‘70 niet meer mocht 
bejaagd worden in Vlaande-
ren, duurde het ruim 20 jaar 
voor de soort zich opnieuw 
ruimer verspreidde. Intussen 
is de steenmarter terug van 
weggeweest.

Problemen
De ‘nieuwe’ steenmarter heeft 
zich goed aangepast aan 
onze verstedelijkte omgeving, 
waardoor er al eens problemen 
kunnen ontstaan: een steen-
marter op zolder of in je auto is 
geen pretje. Gelukkig kan je met 
deze brochure aan de slag om 
de steenmarterproblemen te 
voorkomen.

Territoriaal
Steenmarters dulden geen 
soortgenoten van hetzelfde 
geslacht in hun leefgebied of 
territorium. De grootte van dat 
leefgebied verschilt naarge-
lang het voedselaanbod en 
de schuilgelegenheid: op het 
platteland omvat het algauw 
200 à 300 hectare, maar in een 
stedelijke omgeving is het soms 

niet groter dan enkele tientallen 
hectare.Mannetjes en vrouwtjes  
tolereren elkaar wel, waardoor 
er in hetzelfde leefgebied een 
vrouwtje, een mannetje en een 
paar jongen kunnen wonen. 

Steenmarters vangen en 
verplaatsen heeft geen enkele 
zin, want een andere steenmar-
ter zal al snel het vrijgekomen 
gebied inpalmen. 

 terug 
van weggeweest



De enige doeltreffende manier 
om een steenmarter uit je huis 
te houden, is ervoor zorgen 
dat hij je huis niet binnen kan. 
 

Hoe pak je dat aan?

1  Is het een steenmarter?

Of er een steenmarter in je huis 
zit, kan je makkelijk nagaan door 
naar uitwerpselen of voedsel-
resten te zoeken. De uitwerpse-
len zijn veel groter dan die van 
andere potentiële zolderbewo-
ners zoals vleermuizen, ratten 
en muizen. 
 

2  Ingangen zoeken

Zoek rondom je huis – van 
(kruip)kelder tot nok – naar 
gaten die groter zijn dan 5 cm 
of naar spleten van meer dan 4 
cm breed. Dat volstaat voor een 

steenmarter om doorheen te 
kruipen.

3  Ingangen afsluiten

Zoek uit welke toegang de 
steenmarter hoofdzakelijk 
gebruikt door bijvoorbeeld een 
prop in een van de openingen te 
steken. Is de prop er de volgen-
de dag uitgeduwd of ingetrok-
ken, dan heb je waarschijnlijk de 
hoofdingang gevonden. Sluit 
die ’s avonds af wanneer het 
dier zijn schuilplaats verlaten 
heeft om te jagen en blokkeer 
meteen ook alle andere spleten 
en gaten in het gebouw. 

Doe dit niet tussen maart en 
augustus, want dan zitten er 
misschien jongen in huis die nog 
niet mee op pad gaan. Is het 
probleem zeer dringend vraag 
dan professionele hulp – zie 
www.steenmarter.be.

In speciale gevallen – bijvoor-
beeld bij rieten daken – voor-
kom je best dat steenmarters 
op het dak geraken. Verwijder 
mogelijke opstapjes (over-
hangende takken, klimplanten, 
hagen …) en plaats waar nodig 
elektrische schrikdraden onder 
de dakrand. 

4  Alternatieve schuilplaats

Je kan in je tuin een steenmar-
terschuilplaats plaatsen. Zo 
geef je het dier een nieuwe thuis 
zonder dat ze in huis problemen 
veroorzaken. 

een steenmarter  
 in huis, wat nu?

Meer info vind je op

www.steenmarter.be 
of bij je gemeente.



Steenmarters kruipen wel 
eens in auto’s om zich tijdelijk 
te verschuilen. Af en toe zetten 
ze ook hun tanden in auto-
kabels. Dat kan je vermijden 
door ervoor te zorgen dat 
steenmarters geen toegang 
krijgen tot je auto. Plaats je 
auto indien mogelijk in een 
afgesloten garage.
 

Elektrisch
De beste methode om bijtscha-
de te voorkomen, is door een 
toestelletje met elektrische con-
tactplaatjes in de motorruimte 
van je auto te plaatsen. Als de 
steenmarter in de motorruimte 
probeert te kruipen, krijgt hij bij 
aanraking een elektrische schok 
die onschadelijk is, maar hem 
wel zal afschrikken. 

Mechanisch
Je kan ook de autokabels be-
schermen met flexibele hulzen 
of de motorruimte volledig af-
schermen. Vraag altijd raad aan 
je garagist. Sommige automer-
ken beschikken al over complete 
kits die je auto steenmarterbe-
stendig maken.

Andere middeltjes?
Er worden nog heel wat andere 
middelen verkocht of aange-
raden tegen marterschade in 
de auto, zoals marterwerende 
tapijten, ultrasone apparaten, 
martersprays, geurblokjes ... Van 
die middelen is de effectiviteit 
of duurzame werking nog niet 
aangetoond of is bekend dat ze 
niet werken.

Schade aan 
de auto voorkomen



Hoe bescherm ik 
mijn kippen?
Steenmarters durven een kip-
penhok binnensluipen om eieren 
te zoeken of een kip te verschal-
ken. Sluit je kippen ’s nachts 
op in een goed afgesloten 
en degelijk kippenhok. Op 
die manier zijn je kippen niet 
enkel veilig voor de steenmarter, 
maar ook voor andere nach-
telijke rovers zoals vossen. Een 
volière (die ook bovenaan afge-
sloten is) is nog veiliger en biedt 
dag en nacht bescherming, 
ook aan andere dieren in je tuin 
zoals konijnen en cavia’s. Kies je 
toch voor een gewone omhei-
ning, zorg dan voor een stevige 
draad (geen kippengaas) met 
gaten van maximaal 3x3 cm en 
een hoogte van minstens 1,8m. 
Graaf de draad onderaan in en 
zorg bovenaan voor drie paral-
lelle stroomdraadjes. 

Is mijn kat of 
hond veilig?
Steenmarters hebben 
eerder te vrezen van katten 
en honden dan omgekeerd. 
Beide durven een onoplettende 
steenmarter al eens opjagen. 
Sommige hondenrassen kunnen 
steenmarters doodbijten. Bij 
dergelijke uitgelokte confron-
taties kunnen honden op hun 
beurt kleine bijtwonden oplopen.

Dragen 
steenmarters 
ziektes?
Zoals elk wild dier kan ook een 
steenmarter drager zijn van een 
ziekte, zoals hondsdolheid. Die 
ziekte is evenwel al geruime tijd 
niet meer vastgesteld in ons 
land, noch in onze buurlanden. 
Raak nooit onbeschermd 
wilde (dode) dieren aan. 
Steenmarters kunnen ook 
hondenziekte overdragen op 
honden maar niet op mensen. 
Het is een dodelijke ziekte voor 
honden, maar hondenpups wor-
den ertegen ingeënt op jonge 
leeftijd.

De brochure is ook digitaal 
beschikbaar. 

BIJKOMENDE INFORMATIE

Voor meer informatie over 
steenmarters en preventie  
van steenmarterschade kan  
je terecht bij je gemeente  
of op www.steenmarter.be
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