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Jaargang 5 december 2014  
 

 
 

Starterswoningen in Annen 
 
Commissie Dorpsbelangen is nog steeds met de gemeente in gesprek over 
starterswoningen in Annen. De  “volkstuintjes” (tegenover de Boerhoorn) is de 
enige locatie in Annen wat geen particulier bezit is maar Gemeentegrond. De 
gemeente onderzoekt of deze locatie geschikt is voor starterswoningen. De starters 
worden door de CD op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. 
 
 

Heeft u bulletins van de Sport en Spelweek? 
 

Commissie Dorpsbelangen is opzoek naar bulletins! 
Via annen-info.nl/index.php/bulletins kunt u bulletins lezen vanaf 2007. 
Wie kan ons helpen aan bulletins van voor 2007?  
De “pers” Petra Zondag en Annemiek Visser hebben bij hun afscheid 
(2005?) een multomap gemaakt met oude bulletins en deze map is 

overgedragen aan de volgende “pers”. Wie weet waar deze map is? 
Heeft u zelf complete jaargangen bulletins neem dan even contact op met info@annen-info.nl  
 
 

 
 
Ben je “een nieuwe Anneroel” stel je voor en ontvang een GRATIS boek! 

 
Stel je voor aan je dorpsgenoten en je ontvangt gratis een 
boek over Annen! 
Ken je iemand die net in Annen is komen wonen? Wijs hen 
dan a.u.b. op “het voorstellen” in het Mededelingenblad, 
zodat we ook de nieuwe Anneroelen beter leren kennen. 
 
Is er een Anneroeltje geboren?  
We plaatsen graag een berichtje. 

 
 
 

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen 

NIEUWE ANNEROEL 
Anneroeltje geboren? Maak het hier bekend. 
Net in Annen komen wonen? Stel je hier even voor. 

http://annen-info.nl/index.php/bulletins
mailto:info@annen-info.nl
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Een bioscoop op loopafstand! 
 
 
 
 

Vorig jaar was de Oranjebioscoop in de kerstvakantie 
 een groot succes. Daarom organiseert de Vrienden  

Van Oranje ook dit jaar in de Kerstvakantie weer  
een Oranjebioscoop op 2 januari 2015!   

 
Voor alle basisschoolkinderen uit Annen hebben wij een 

mooie film uitgezocht voor groep 1 tot en met 5  
en een film voor groep 6 tot en met 8. 

 
Wat krijg je? 

De film voor groep 1 tot en met 5: 
– Kikkerdril 

Deze voorstelling begint om 14.00 uur en het is om  
circa 15.30 uur afgelopen.  Wij gaan ervan uit dat de kinderen uit 

de onderbouw worden opgehaald. 
 

De film voor groep 6 tot en met 8: 
– Up 

Deze voorstelling begint om 16.00 uur. 
 

Tijdens de filmvoorstelling krijg je iets te drinken 
 en een lekkere versnapering! 

 
De voorstellingen zijn in De Eshoek in de kuil (hoofdingang). Wij zijn erg blij  

dat de Eshoek de tribune en de kuil ter beschikking stelt. 
 

Kostenbijdrage 
Aan de Oranjebios zijn kosten verbonden. Zo huren wij een projectiescherm en  

betalen we een licentie voor het mogen vertonen van leuke films aan een groep kinderen. 
Voor donateurs van de Vrienden van Oranje is de bijdrage gelijk aan de kosten,  
te weten: € 1,00 per kind. Voor niet-donateurs is de toegang € 2,50 per kind.  

Je kunt ook op de dag zelf direct donateur worden en dan profiteer je meteen al van het 
voordelige tarief. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tot 2 januari 2015 in de Oranjebioscoop! 
 
 

 
 

DORPSGIDS  
Algemene onderwerpen en items uit de dorpsgids kunnen hier aan bod 
komen 
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Kerstfair in “Dickensstijl” zaterdag 13 december 
 

Tijd: 16.00 tot 20.00 uur 
Locatie: Brinkje bij school 

Organisatie: Commissie Dorpsbelangen Annen 
 

De Kerstfair wordt omlijst door, dans, muziek, zang en theater. Er is van alles te zien, horen, proeven, 
ruiken, aaien, kopen, drinken, doen en beleven zoals:  

 
• Straattheater  
• Dansen met AHA  
• Radio Aa en Hunze 
• De Streetband van Drenthina 
• De schaapsherder is er met zijn schaapjes 

 
 

 
• Wordt u de Drents kampioenschap Glühwein maken? 

Glühweinmakers kunnen tot 13 december hun zelf gemaakte glühwein inleveren bij 
slijterij Pinotage in Annen. Tijdens de kerstfair zal een jury deze wijn beoordelen. De 
winnaar wordt tussen 19.00 uur  en 19.30 uur  bekend gemaakt. Meer informatie 
over deze wedstrijd ga naar de slijterij of via www.slijterijpinotage.nl  

 
• Er is een grote (kerst) markt 
• Je kan curlen bij de IJsvereniging. 
• Je aanmelden bij Hartveilig Annen 
• Broodjes bakken boven een vuurtje. 
• Een gezelligheidsplein voor het nuttigen van 

  lekkere hapjes, warme en koude drankjes of een  
  biertje drinken bij de voetbalvereniging. 
 

• Commissie Dorpsbelangen verkoopt lootjes, t.b.v. SamenLoop voor Hoop 6 
en 7 juni op de Brink in Annen. 
 

• De Kerstfair zal weer een gezellige sfeer uitstralen 
door vuurkorven, kerstmuziek, kerstbomen, lampjes in de 

    bomen, schaapjes, de ezel en vele figuranten in “Dickens stijl”  
  gekleed. 
 
 
De Kerstfair, dat mag u niet missen,  

kom langs en blijf “plakken” op het gezelligheidsplein. 
 
 

EVENEMENTEN 
Voor evenementen kijk ook op de site: www.annen-info.nl  
Als je tijdens een evenement in Annen een leuke foto maakt, kun je deze 
ook sturen naar info@annen-info.nl 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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Oliebollen! 
 
Vanaf 11 december staat Hopman Hollandse 
Gebakkraam weer met hun oliebollen bij 
winkelcentrum d'Anloop in Annen. Dagelijks 
geopend van 10:00 uur t/m 18:00 uur. 
Oudejaarsdag van 8:00 uur t/m 17:00 uur.  Het 
adres voor de lekkerste oliebollen, krentenbollen 
en appelbollen. 

 

Veilig op weg in het verkeer. 

Dinsdag 11 november waren in Annen jongeren van 
Responsible Young Drivers actief bij rijschool Ploeg VEC 
om theorie cursisten bewust te maken van de gevaren 
van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer. www.RYD.nl 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

BEDRIJVIGHEID IN ANNEN 
Bedrijven die het werk van de CD ondersteunen kunnen hier informatie kwijt 
over: bijvoorbeeld heropening van een zaak / interview met een bedrijf / nieuw 
bedrijf / speciale van Anno enzovoort. Het is niet de bedoeling dat het reclame is 
voor een bepaald product. Dus niet: Deze week in de aanbieding…. 
Wilt u het werk van de CD ook steunen neem dan contact op. 

WIST U DATJES 
Hiervoor kun je korte berichtjes insturen. 
Bijvoorbeeld een bedankje na verblijf in ziekenhuis, of echtpaar is zoveel jaar 
getrouwd. Maar ook kan het zijn: pas op ….heeft rijbewijs gehaald. Op de manier 
van de wist  u datjes in het sport en spel bulletin. 

http://www.ryd.nl/
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Wist u dat de politie onze hulp vraagt? 
Kijk op: www.politie.nl/gezocht/gezochte-personen/2014/november/01-wie-herkent-de-onbekende-
pinner.html voor meer informatie.  
 

 

 
 

 
 
Wist u dat: 
U bij overlast last van steenmarters  contact op kunt nemen met de gemeente? 
 

 
 
 
In de bijlage/attachment van dit pdf document vindt u de volledige folder ‘Steenmarter in huis. Wat nu?’. 

http://www.politie.nl/gezocht/gezochte-personen/2014/november/01-wie-herkent-de-onbekende-pinner.html
http://www.politie.nl/gezocht/gezochte-personen/2014/november/01-wie-herkent-de-onbekende-pinner.html
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Zaterdag  20 december oud papier ophalen vanaf 9.15 uur. 
Met medewerking van ploeg Mulder graag goed gebundeld langs de weg plaatsen.  
Het oude papier wordt opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers van 
Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van één van de Sport- en Spelweek 
ploegen/wijken.  
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het dorp en de verenigingen, 
dus alle beetjes helpen! 
 

 
Zaterdag 6 dec. oud ijzer ophalen t.b.v. de Harleydag.  
Mocht U oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleydag Annen, dan kunt 
U bellen of mailen en zij komen het graag bij u weghalen.  
Ook tussendoor kan het opgehaald worden en in overleg kan er ook een container 
geplaatst worden. Tel. 06-39377295 en/of mailadres: info@harleydagannen.nl  
  
• Er kan te allen tijde ijzer op de aanhanger gelegd worden  

• Deze staat op de Zuidlaarderweg 47 in Annen  
• Als de kar erg vol is, mag het er ook naast gezet worden  
• Als men iets van de aanhanger wil meenemen, graag wel even vragen/afrekenen! 
 
 

30- en 31 dec. Oliebollen verkoop t.b.v. de Harleydag. 
Van 10- tot 18 uur oliebollenverkoop op de parkeerplaats van Café d’Anneroele.  
U kunt deze oliebollen rechtstreeks kopen aan de kraam, u kunt ze ook van te 
voren bestellen en zelfs laten bezorgen! Telefoonnummer: 06-39377295 of 
info@harleydagannen.nl   
 
 
 

 
Jaarvergadering IJsvereniging Nooitgedacht op woensdag 3 december. 
De jaarvergadering zal worden gehouden op woensdag 3 december om 20.00 
uur in de kantine van de ijsvereniging.  

 

 

Schaatsen voor leden in de Bonte Wever. 
Het komende seizoen kunnen de leden van de IJsvereniging Nooitgedacht weer 
gebruik maken van de mogelijkheid om te schaatsen op de baan van De Bonte 
Wever in Assen.  Bij de ingang is een bestuurslid aanwezig om te bevestigen 
dat je lid bent van onze vereniging. Dus je hebt geen toegangsbewijs nodig. De 
schaatsers moeten handschoenen en mutsen dragen. De toegang is gratis. 
Maandag 29 december van 17:00 tot 19:30 uur en zaterdag 14 februari van 
17:00 tot 19:00. 

 
Kaart- en sjoelavond  
IJsvereniging Nooitgedacht op dinsdag 30 december. 
Bij café d'Anner Oele te Annen.  
Aanvang 20.00 uur. Er zijn weer mooie vleesprijzen te winnen! 

 

KALENDER  
Via de site www.annen-info kan je zien wat er binnenkort te doen is in Annen.  
Heb je hier informatie over geef dit dan op tijd door. 

mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.annen-info/
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Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?  

 Kaart- en sjoelavond 13 december 
 Lös Zaand zaterdag 20 december een Shantykoor 

 
Voor meer informatie kijk op: www.dorpshuisannen.nl  

 
 

 
 
 
Voor meer info, ga naar www.annen-info.nl en klik op: 
Bekijk volledige kalender 
 
 
 

 

 
 

Uilen 
Aan onze Stichting zijn uit een nalatenschap ca. 250 uilen en uiltjes aangeboden. 
We hebben deze uilen vanzelfsprekend aangenomen. Ze staan nu in de kelder van 
het Dorpshuis in 6 dozen. Het is niet de bedoeling dat ze hier blijven staan. Wat we 
willen weten we nog niet precies, maar twee dingen weten we wel. Niets doen is 
geen optie en ze blijven ook in het Dorpshuis. Verder zijn alle opties nog open. 

Via deze weg zoeken we dan ook mensen die samen met ons deze Uilen een mooie plek willen geven in 
ons Dorpshuis. Misschien is het het begin van een grotere collectie? 
Wilt U ons helpen? Hebt U ideeën? 
Stuur een mail aan bestuur@dorpshuisannen.nl, bellen kan natuurlijk ook  
 
Alfred Brink, Voorzitter, Tel. 0592-277090 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het Mededelingenblad komt de eerste van de maand uit. 
Wil je iets delen met andere Anneroelen, stuur je tekst dan ruim van te 
voren naar: info@annen-info.nl  

 
 
Spelregels:  De opmaak van het stukje tekst graag kant-en-klaar aanleveren, zodat we het 
eenvoudig kunnen plaatsen. Denk hierbij ook aan de eerste regel met de titel. Een plaatje of een 
foto erbij mag ook.  De PR Commissie van de CD bepaalt wat wel / niet geplaatst wordt. 

http://www.dorpshuisannen.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:bestuur@dorpshuisannen.nl
mailto:info@annen-info.nl
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Steenmarter in huis 
wat nu? 


Steenmarters zijn terug 
van weggeweest. In de 
jaren zeventig waren ze 
praktisch verdwenen uit 
Noord-Nederland, maar 
de laatste jaren neemt 
hun aantal weer toe en 
komen ze weer op meer 
plekken voor. 
Je krijgt er niet gauw een te zien, want 
steenmarters zijn uitgesproken nachtdieren. 
Toch verblijven ze graag in de buurt van de 
mens. Het kan gebeuren dat een steenmarter 
uw huis als verblijfplaats kiest. Meestal zult u 
hier niets van merken omdat het dier er alleen 
komt slapen. Maar in de tijd dat een vrouwtje 
een nest jongen in uw huis heeft, kunnen de 
dieren nogal wat lawaai maken en voor stank-
overlast zorgen.
Steenmarters zijn beschermd, ook als ze in 
uw huis opduiken. In de meeste gevallen 
mogen ze niet worden gevangen of gedood, 
zelfs niet als ze schade veroorzaken. Maar 
dat betekent niet dat u daar niets tegen kunt 
doen. Meestal kunnen de dieren heel goed 
worden geweerd uit uw huis. Ga daarmee 
echter niet op eigen houtje aan de slag, 
maar laat u adviseren door een deskundige. 
Gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt 
voor een advies op maat.
Deze brochure vertelt u hoe u kunt vaststellen 
of er werkelijk een steenmarter in uw huis 
verblijft. Ook leest u hoe u van het dier af 
kunt komen als het voor overlast zorgt.
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Portret van de steenmarter
De steenmarter (Martes foina) is ongeveer 
zo groot als een kat en weegt bijna ander-
half tot twee kilo, waarbij de mannetjes 
duidelijk groter zijn dan de vrouwtjes. 
Hij heeft een lange, ruige pluimstaart. 
Zijn vacht is cacaobruin, met een meestal 
witte bef uitlopend tot op de voorpoten. 
Steenmarters hebben een kenmerkende, 
licht ‘huppelende’ manier van lopen. Ze 
klimmen uitstekend en kunnen sprongen 
van anderhalve meter maken.
Een steenmarter vertoont zich niet graag 
in open terrein. Hij kiest zijn weg het 
liefst langs of door struikgewas. Overdag 
slaapt hij. Een steenmarter heeft binnen 
zijn leefgebied meerdere slaapplaatsen 
(‘dagrustplaatsen’) die hij afwissend 
gebruikt. In de zomer vindt hij die vooral 
in takkenhopen, dichte struwelen en 
boomholten. In de winter en het voorjaar 
zijn kruipruimten en loze ruimten tussen 
plafonds en zolders van huizen en andere 
gebouwen favoriet. Structuurrijke groen-
stroken en tuinen in een stadswijk met 
goed toegankelijke huizen en gebouwen 
zoals scholen zijn dan ook een belangrijk 
leefgebied voor steenmarters.


Steenmarters houden er een vast leef-
gebied op na waarin zij geen soortgenoten 
toelaten. Dit territorium markeren ze 
met geurstoffen. De territoria van steen-
marters in steden zijn vaak kleiner dan  
die van soortgenoten in het buitengebied. 
Dit heeft waarschijnlijk te maken met 
het grotere aanbod aan voedsel en aan 
verblijfplaatsen.
De grootte van het leefgebied kan 
variëren van 10 ha tot wel 150 ha voor 
vrouwtjes en 30–350 ha voor mannetjes. 
Elke nacht zijn de dieren binnen hun 
leefgebied zes tot acht uur op pad, 
om voedsel te zoeken maar vooral om 
hun territorium te markeren. In hun 
voedselkeuze zijn steenmarters niet 
erg kieskeurig. Ze eten vooral muizen, 
maar ook jonge konijnen, jonge vogels 
en wespen- en hommelbroed. Ook 
vruchten, zoals kersen, pruimen, peren en 
appels, vinden ze lekker. In de stedelijke 
omgeving maken ze dankbaar gebruik 
van weggegooid eten van mensen, vooral 
boterhammen. Kattenvoer, wintervoer 
voor vogels en eieren in kippenhokken 
staan eveneens hoog op de menulijst.


Een jaar uit het steenmarterleven
Jonge steenmarters worden tussen eind februari en begin april geboren. Een gemid-
delde worp bestaat uit twee tot vier jongen, die in het begin niet groter zijn dan 
muizen. Bij hun geboorte zijn de jongen blind, net als pasgeboren katten en honden. 
Hun oogjes gaan pas na vier tot vijf weken open. De moeder zoogt de jongen tot zij 
ongeveer acht weken oud zijn. Mannetjes bemoeien zich niet met het grootbrengen 
van de jongen. Rond de negende week verlaten de jongen het nest onder leiding van 
de moeder. Die brengt ze dan altijd naar een plaats op de begane grond, meestal heel 
dicht struikgewas of een weinig gebruikt rommelschuurtje met veel dekking. Jonge 
vrouwtjes worden in de loop van de herfst door hun moeder uit haar leefgebied 
verdreven. Haar mannelijke nakomelingen mogen blijven, maar worden door hun 
vader uit zijn territorium verdreven. Dat gebeurt uiterlijk als ze geslachtsrijp worden en 
dat is na ongeveer anderhalf jaar.







Steenmarter in huis?
Steenmarters houden van kleine donkere 
warme droge hoekjes om overdag veilig te 
kunnen slapen. Kruipruimten en kleine loze 
ruimten op zolders of onder het dakbeschot 
in woningen en gebouwen voldoen uitste-
kend aan deze wens. Het moet er ook weer 
niet té warm zijn; vandaar dat men ze in de 
zomer maar zelden aantreft in huizen en 
gebouwen, maar in de winter des te meer.


Om iets tegen steenmarters te kunnen doen, 
moet u eerst zeker weten dat u werkelijk 
een steenmarter in huis hebt. Ook andere 
dieren zoals muizen (bosmuis, huismuis en 
huisspitsmuis), ratten, katten en vogels zoals 
kauwen en steenuilen maken immers graag 
gebruik van woningen zonder zich aan hun 
menselijke medebewoners te vertonen. 


Soms vindt men op zolder of in schuurtjes 
uitwerpselen van de steenmarter: 
4-8 centimeter lange en 0,5-1,5 centimeter 
dikke ‘worstjes’ met een gedraaide punt, 
vaak in de vorm van een vraagteken.  
Vaak zijn er nog pitten van steenvruchten 
in zichtbaar.


Als de ondergrond stoffig is kunt u 
misschien ook voetsporen ontdekken. 
Een truc om voetsporen zichtbaar te 
maken is een laagje bloem over de vloer 
uitstrooien. 


Het verschil met de kat is te zien 
aan de grote zoolbal: bij de kat 
is deze rond, bij de steenmarter 
v-vormig. 
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Steenmarters komen in huis via kapotte spouwmuurroosters op de grond of via het dak. 
Het dak kunnen ze alleen bereiken via een muur of via begroeiing die tot het dak komt. 
Het ontbreken van spinnenwebben in openingen is een aanwijzing dat steenmarters er 
gebruik van maken. Een andere aanwijzing vormen krabsporen op bomen, struiken, muren, 
regenpijpen of dakgoten.Heeft u overlast of schade van een dier in huis, maar kunt u niet 
vaststellen of het om een steenmarter gaat, neem dan contact op met uw gemeente.


Overlast en schade
Steenmarters als medebewoners zorgen 
niet altijd voor overlast. Meestal zult u niets 
van hun aanwezigheid merken. Zij komen 
in de ochtenduren thuis om overdag te 
slapen; ‘s avonds verlaten ze het huis weer. 
In de winter komen ze vaak midden in de 
nacht nog een uurtje rusten. Bovendien 
maken steenmarters gebruik van verschil-
lende dagrustplaatsen, zodat de geluids-
overlast niet permanent is. 
Hun soms luide gestommel kan doen 
denken aan een inbreker in huis. Heeft 
men een nest jongen in huis dan zal men 
eerst wat hoge piepgeluiden kunnen horen 
die toenemen naarmate de jongen ouder 
worden. In de laatste week voordat ze 
uitlopen kunt ook gekrijs horen en meestal 
ook gestommel. 
Steenmarters gebruiken vaak een vaste 
plek bij hun slaapplaats voor hun behoef-
te. Zo’n ‘latrine’ kan voor stankoverlast 
zorgen. Niet opgegeten prooien trekken 
bromvliegen aan. Die leggen eitjes in 
de kadavers waaruit maden komen die 
de kadavers zeer snel opruimen. Een 
bromvliegplaag op zolder of in huis is een 
duidelijke aanwijzing dat er ergens een 
dood dier ligt of heeft gelegen. 
Af en toe gebruiken steenmarters ook 
motorruimten van auto’s als schuilplaats. 
Het zijn nieuwsgierige dieren die hun 
leefgebied tot in alle hoeken en gaten 
verkennen.


Overal waar ze kunnen komen, zullen 
ze zoeken naar ruimten waar ze veilig 
kunnen slapen. Hoe kleiner en hoe beter 
verstopt, des te veiliger is hun schuilplaats. 
Motorruimten blijken aan deze eisen te 
voldoen, vooral op plaatsen waar weinig 
alternatieve dekking aanwezig is. In de 
meeste gevallen zal er niets gebeuren.


Soms echter beperkt hun activiteit zich niet 
tot slapen, maar testen ze alle aan-wezige 
enigszins beweegbare en flexibele materi-
alen. Vooral bij jonge dieren is dit een vorm 
van speels gedrag.
Het komt voor dat een steenmarter een 
(kriel)kip of (sier)duif pakt. Maar de 
verhalen over steenmarters als bloed-
dorstige kippenmoordenaars zijn meer 
hardnekkige fabels dan overeenkomstig de 
waarheid. Meestal heeft de steenmarter 
alleen maar belangstelling voor een ei of 
voor kuikens. Alleen als in het kippenhok 
de paniek toeslaat grijpt hij de kippen.
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Huis dicht
De steenmarter is een beschermde 
diersoort. De Flora- en faunawet bepaalt 
dat u steenmarters niet mag vangen of 
doden. Overigens heeft dat ook weinig 
zin, want een verlaten territorium wordt 
binnen enkele dagen overgenomen door 
een andere steenmarter. De enige afdoende 
oplossing is dan ook ervoor te zorgen 
dat de dieren uw huis niet in kunnen. 
Om de meest effectieve maatregelen te 
bepalen kunt u het beste deskundig advies 
inwinnen. Soms zijn de maatregelen heel 
eenvoudig, maar ze kunnen ook heel 
ingewikkeld zijn. Uw gemeente kan u 
hierover adviseren of u doorverwijzen.


Tijdelijke maatregelen
Verschillende trucjes helpen om de marter 
tijdelijk uit het huis te weren. Steenmarters 
zijn uiterst voorzichtig als er in of bij 
hun dagrustplaatsen veranderingen zijn 
aangebracht. Een plastic zakje in een gat 
of een voorwerp bij een ingang kan ervoor 
zorgen dat ze dagen- en soms wekenlang 
wegblijven. Na verloop van tijd zullen ze 
er echter aan wennen. Dat ze gevoelig 
zouden zijn voor bepaalde geurstoffen 
wordt nauwelijks ondersteund door 
onderzoek. Ultrasoon geluid kan werken, 
maar alleen in grotere ruimten of direct op 
de plaats waar de marter zit of passeert. 
In afgesloten hoeken of op onbereikbare 
plaatsen werkt het niet.


Autoschade
Vooral auto’s met goed ingesloten 
motor, goede geluidsisolatie en veel 
kleine ruimten krijgen bezoek van 
steenmarters. Is er aan de leidingen van 
uw auto geknaagd, dan kunt u het best 
hardplastic hulzen om de bedrading laten 
aanbrengen bij een garage. Vooral in 
april en mei, kort voor de paartijd, zijn 
mannelijke steenmarters extreem op hun 
hoede voor indringers. Komt een auto 
met geursporen in het territorium van een 
andere steenmarter, dan zal deze auto 
waarschijnlijk opnieuw bezoek krijgen, 
waarbij de territoriumhouder zijn agressie 
op de kunststof onderdelen van de motor 
afreageert. In zulke gevallen wordt 
aangeraden de motorruimte goed schoon 
te maken om daarmee de geurmarke-
ringen te verwijderen.
Om te voorkomen dat de auto weer door 
een steenmarter bezocht wordt, kunt 
u bijvoorbeeld kippengaas of een doek 
met ammoniak onder de auto of in de 
motorruimte leggen. De dieren lopen niet 
graag over de onbekende ondergrond, en 
als deze ook nog lawaai maakt of stinkt, 
gaan zij er vaak snel vandoor. De beste 
methode om steenmarterschade aan uw 
auto te voorkomen is natuurlijk een goed 
afgesloten garage maar dat is niet voor 
iedereen mogelijk. Een auto waarvan de 
motorkap open staat zal zelden steenmar-
terschade krijgen.


Wat te doen?
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Verwijderen
Soms is verwijderen van het dier de 
enige oplossing. Hoewel steenmarters 
er een hekel aan hebben gevangen te 
worden, zal het hen er vaak niet van 
weerhouden na verloop van tijd toch 
terug te keren. Steenmarters communi-
ceren via geursporen. Deze blijven ook 
na het verwijderen van het dier achter 
en trekken andere steenmarters aan, die 
het leeggekomen verblijf betrekken. Een 
verlaten territorium is meestal binnen een 
week weer bezet door een ander dier. 
Het verwijderen van een steenmarter 
heeft dus maar een zeer beperkt effect.


Let op: spelende jongen!
Van maart tot juni bestaat de kans dat 
marters in uw huis jongen hebben. Als 
u in deze periode uw huis wilt afsluiten 
voor marters moet u eerst (laten) contro-
leren of er een nest is. In dat geval is 
de afsluiting niet toegestaan, want dan 
zouden de jongen de hongerdood 
kunnen sterven. 


Neem bij twijfel contact op met de 
gemeente. Houdt u zich aan het advies 
dat de gemeente u geeft. Zodra de 
jongen ‘het huis uit zijn’, kunt u uw huis 
gerust ‘marterdicht’ maken. Ook dan 
geldt: voer de werkzaamheden uit als het 
dier afwezig is. Om er zeker van te zijn 
dat de marter zich niet in huis bevindt, 
kunt u enkele takjes in de vermoe-
delijke ingang plaatsen. Blijven deze 
minimaal twee dagen staan, dan 
kan de ingang zonder 
problemen worden 
afgesloten. Door de 
werkzaamheden 
over twee dagen te 
verdelen, geeft u 
de steenmarter ’s 
nachts de kans om 
het huis te verlaten. Op 
de tweede dag kunnen 
de ingangen definitief 
worden gesloten.


Alternatieve woning voor de marter


Marters zijn goede buren als het gaat om de bestrijding van  
muizen, ratten en ander ongedierte. Wilt u geen marter in huis 
hebben, maar heeft u er niets op tegen dat hij in de buurt woont, 
dan kunt u een alternatief marterhuisje op een rustige plek ter 
beschikking stellen. Als de toegang tot uw woning is afgesloten 
neemt het dier graag genoegen met een takkenhoop. Zorg ervoor 
dat deze vrij is van tocht en met natuurlijk materiaal als blad, hooi 
of stro wordt gevuld. Verder moet het er droog zijn. De takken-
hoop moet op een gunstige plek liggen. Door op en om het ‘huisje’ 
begroeiing aan te brengen wordt het in zijn omgeving opgenomen en 
dit heeft weer een positief effect op de rustige ligging. 
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Ondervindt u overlast of schade van een steenmarter 
en kunt u het probleem niet zelf oplossen, neem 
dan contact op met uw gemeente. Die kan u verder 
helpen en eventueel een deskundige inschakelen. 
Gemeenten kunnen van de provincie een ontheffing 
krijgen van de beschermende bepalingen in de Flora- 
en faunawet. Met zo’n ontheffing is de gemeente 
bevoegd om de dieren opzettelijk te verstoren, te 
vangen en uit te plaatsen als dat nodig is. Dankzij 
een speciale opleiding hebben bijna alle gemeenten 
hiervoor deskundige medewerkers in dienst.
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De gemeente kan helpen
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