Tabel 2

Steenmarter Martes foina
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Maaien

Zie gedragscode, aanvullend: Gefaseerd maaien in

Te verwarren met boommarter. Kenmerk-

ruimte en tijd. Bij voorkeur in de periode augustus

end voor steenmarter zijn de asgrauw tot

t/m februari.

grijsbruine vacht met (grijs)witte onder-

Schonen

-

vacht, de vaak gevorkte witte tot room-

Baggeren

-

kleurige bef die doorloopt tot op de poten

Begrazen

-

en een vleeskleurige neus. Oren zijn vrij

Snoeien/dunnen

Zie gedragscode, aanvullend: Periode waarin werk-

kort zonder opvallende witte rand.

zaamheden dienen plaats te vinden: augustus t/m
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februari. Pas nadat is vastgesteld dat de verblijfplaatsen zijn verlaten, kan worden gestart met
werkzaamheden.
Onderhoud waterkeringen

-

Onderhoud verhardingen

-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

Zie gedragscode, aanvullend: Gefaseerde uitvoering
van de werkzaamheden in ruimte en tijd. Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in de periode
augustus t/m februari. Voor graafwerkzaamheden
vegetatie kort maaien.

Sloop kunstwerken en gebouwen

Zie gedragscode, aanvullend:
Periode waarin werkzaamheden dienen plaats te
vinden: augustus t/m februari. Pas nadat is vastgesteld dat de verblijfplaatsen zijn verlaten, kan
worden gestart met werkzaamheden.

Bouwactiviteiten

-

Afdammen/dempen/
soort niet waargenomen

vergraven wateren

-

soort (recent) waargenomen

Leefgebied

Kleinschalige landbouwgebieden; maar ook in bossen

Gebruik van het leefgebied

Binnen hun leefgebied kunnen ze tientallen schuil-

en grote steden.
plaatsen hebben o.a. takkenhopen, boomholtes,
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dichte struwelen, zolders, spouwmuren en kruipruimtes. Slechts een gering aantal hiervan (3-5)
wordt regelmatig gebruikt. In de periode dat ze
jongen hebben zijn ze meer honkvast. Voedsel wordt
gezocht langs (lijnvormige) landschapselementen
zoals groenstroken, heggen, bosjes, greppels. Zowel
het mannetje als het vrouwtje heeft een eigen
territorium. Het territorium van een mannetje
overlapt dat van meerdere vrouwtjes. In Nederland
bedraagt de territoriumgrootte 80-700 ha.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Steenmarter Martes foina
Voornaamste voedselbronnen

Knaagdieren (muizen, ratten), konijnen, vogels,
eieren, insecten, kikkers, regenwormen, vruchten en
bessen.

Leefwijze door het jaar heen

Met name in de schemer en nacht actief. In de zomer
soms ook in de ochtend actief. Per nacht wordt
doorgaans 3-5 km afgelegd.
Paartijd: juni-augustus. In maart/april worden de
jongen geboren. Na ongeveer 3 maanden zijn de
jongen zelfstandig. In de nazomer zoeken de jongen
een eigen territorium.

Aanbevelingen

- Behoud en aanleg van kleine landschapselementen
(heggen, bosjes, bermen).
- Behoud en aanleg schuilplaatsen.

Belang waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang

Verspreiding binnen Nederland

In Oost Nederland. De soort ontbreekt nog in het
gebied van de grote rivieren, het westen van
Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en de
Zeeuwse Eilanden.

Rode lijst

-

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

-

FF-wet
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Lange et al. 1994; Broekhuizen et al. 1992;
Websites: www.vzz.nl;
www.minlnv.nederlandsesoorten.nl
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