Jaar van de Steenmarter in Nederland

Een steenmarterkast: ook bij u in de tuin?
De Zoogdiervereniging heeft 2013 uitgeroepen tot het Jaar van de Steenmarter.
Via www.jaarvandesteenmarter.nl kunnen geïnteresseerden informatie vinden over de leefwijze
van dit dier en worden tips gegeven over hoe om te gaan met eventuele overlast.
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in aantal dassen en hun verspreiding.
Deze voorbeelden indiceren dat faunavoorzieningen functioneel zijn en in sommige gevallen effectief bijdragen aan het
behoud van soorten. Dit en vergelijkbare
voorbeelden vragen om nader onderzoek
om de effectiviteit te bewijzen. Een dergelijke analyse geeft namelijk inzicht in
welke mate ze bijdragen aan het duurzaam voortbestaan van populaties en hoe
gelden voor natuurbehoud het efficiëntst
kunnen worden ingezet. Recente signalen
geven aanleiding tot enig optimisme op dit
gebied. Er zijn modellen in ontwikkeling
die op basis van gebruiksgegevens laten
zien dat er verdere uitspraken zijn te doen
over het bijdragen van faunavoorzieningen
aan het voortbestaan van populaties.

Rol van faunavoorzieningen in
het natuurbeleid Het verbinden van
natuurgebieden door de aanleg van faunavoorzieningen is één van de werklijnen
binnen het Nederlandse natuurbeleid. De
werklijnen samen zijn gericht op het behouden van soorten (zie figuur 5). Dit
maakt het in veel gevallen ondoenlijk om
op korte termijn de bijdrage van elke
aparte maatregel aan het voortbestaan van
populaties aan te tonen. Hoeveel fauna-
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voorzieningen aan wegen bijdragen zou
een geïntegreerd onderdeel moeten zijn in
de evaluatie van de effectiviteit van alle
maatregelen binnen het natuurbeleid.
Ofwel onderdeel zijn van de evaluatie van
de effectiviteit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in het behouden van de
natuur en de biodiversiteit.
Recentelijk heeft de Adviesraad voor de
Leefomgeving en Infrastructuur het adviesrapport “Onbeperkt houdbaar: naar
een robuust Natuurbeleid” gepresenteerd
aan staatssecretaris Dijksma. De raad adviseert om uit oogpunt van effectiviteit van
de inzet van middelen de volgende prioriteitsvolgorde te hanteren (figuur 5). Allereerst oppervlakte en kwaliteit van
bestaande natuurgebieden vergroten, gevolgd door aankoop van nieuwe natuurgebieden en verhogen van uitwisseling in
tussenliggend agrarisch gebied. De laagste prioriteit heeft het verbinden van natuurgebieden zoals via faunavoorzieningen. Met het realiseren van de EHS is genoemde volgorde al min of meer aan de
orde. Het is echter in Nederland niet altijd
mogelijk om de maatregelen die prioriteit
hebben boven verbinden uit te voeren of
deze zijn al uitgevoerd. Dan blijft verbinden
van natuurgebieden met behulp van fau-

navoorzieningen over als goed instrument
in de toolbox voor de realisatie van de EHS.
De EHS moet immers een netwerk vormen. In een sterk versnipperd en dichtbe-

Ook is er nu een speciale steenmarterkast ontworpen. Deze kast kan ingezet worden om er voor te
zorgen dat een marter zich in uw tuin vestigt. Daarnaast kan de kast mogelijk ook dienen als
alternatieve verblijfplaats voor steenmarters die overlast veroorzaken in gebouwen.
Rob Koelman

Belang van onderhoud
Onderhoud van faunavoorzieningen is uitermate belangrijk voor hun blijvend functioneren (figuur 4). Wanneer een faunatunnel
onder water staat of als een raster gaten
vertoont, zijn ze niet meer functioneel in het
voorzien van een veilige oversteek en kunnen dieren op de weg geraken. Dit kan leiden tot aanrijdingen met schade en/of letsel
en een afname van de gezondheid van dierpopulaties.
volkt land als Nederland is het aanleggen
van natuurverbindingen onvermijdbaar en
waarschijnlijk zelfs noodzakelijk om onze
natuur te behouden.
Hans Bekker werkt bij Rijkswaterstaat,
Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving
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Voor diverse diergroepen bestaan er kasten die een alternatief onderkomen bieden. Ook voor zoogdieren zijn er kasten,
bijvoorbeeld voor vleermuizen, eekhoorns
en egels (‘egelhuis’). Voor de steenmarter
bestond echter nog geen specifieke kast.
De soort is wel eens waargenomen in kasten voor boommarters en ook in kasten
voor de steenuil zijn wel eens steenmarters aangetroffen, maar dit lijken vooral
‘gelegenheidsplekken’ te zijn. De Zoogdiervereniging heeft nu in samenwerking
met Vivara Natuurbeschermingsproducten
een kast ontwikkeld die speciaal als verblijf voor de steenmarter dient.

Voorkeuren marter komen
terug in ontwerp Voor het ontwerp
zijn diverse marterdeskundigen en andere
bronnen geraadpleegd om uit te vinden
welke eisen steenmarters aan hun onderkomen stellen. Hieruit kwam geen eenduidig beeld naar voren. Steenmarters
gebruiken in de praktijk een veelheid aan
typen verblijfplaatsen, zowel in gebouwen
Steenmarterkast. Foto Wesley Overman

Figuur 4 DASSIM simulatie van de dassenpopulatie in midden-Limburg (Nederland)

Figuur 5 Prioriteitsstelling bij de inzet van middelen voor natuurbescherming

voor twee scenario’s: Alle faunavoorzieningen functioneren goed (100%, lichtgroen) en de

[Rli, 2013]

als daarbuiten: zolders, kruipruimtes,
spouwmuren, ruimtes tussen plafonds en
onder dakbedekkingen, schuurtjes, de al
eerder genoemde kasten voor boommarter en steenuil, boomholtes, takkenhopen
en dichte struwelen. Wel lijken vrouwtjes
met jongen een voorkeur te hebben voor
wat ruimere en hoger gelegen
verblijfplaatsen als zolders en
ruimtes tussen plafonds. Als
het gaat om slaapplekken lijkt
de steenmarter een duidelijke
voorkeur te hebben voor kleine
ruimtes, waar de dieren enigszins ‘klem’ liggen. Daarom is
gekozen voor een ontwerp dat
enerzijds voldoende ruimte
biedt aan zowel een losse marter als een vrouwtje met jongen
(‘minizolder’) en dat anderzijds
ook een knus slaapverblijf
heeft. Feitelijk gaat het om
twee kasten in één.
Hierboven vindt u een bouwtekening van de kast. De kast is

helft van de voorzieningen functioneren (50%. donkergroen)[ van der Grift et al., 2003].
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ook kant-en-klaar te koop bij Vivara. U
kunt dus zelf beslissen of u er zelf een in
elkaar wilt knutselen of dat u liever eentje
koopt.
Er is nog weinig bekend over het gebruik
van kasten door steenmarters. De komende maanden wordt de nu gepresenteerde kast op verschillende plaatsen
getest in tuinen waarvan bekend is dat er
steenmarters voorkomen. Heeft u zelf ondertussen ook een steenmarterkast in uw
tuin geplaatst? Laat ons dan weten wat de
resultaten zijn!
Rob Koelman werkt voor het bureau van de
Zoogdiervereniging.
rob.koelman@zoogdiervereniging.nl

Meer informatie
De kast kan tot 1 november 2013 worden besteld voor de actieprijs van €149,95 (normale
prijs €179,95, beide prijzen exclusief verzendkosten) via www.vivara.nl
De bouwtekening kan worden gedownload van
www.jaarvandesteenmarter.nl. Hier zijn ook tips
te vinden voor het ophangen van de steenmarterkast.

