
 
 

 
 

 
Steenmarter 
Latijns: Martes Foina Erxleben 
Familie: Marterachtigen 
Orde:    Roofdieren 
Status:  Beschermde diersoort 
 

 
 
Uiterlijk en kenmerken 

De steenmarter is grijsbruin van kleur en heeft een witte gevorkte bef. De snuit is lichter 
dan de poten en de oren zitten vrij kort op het lichaam. De steenmarter heeft het formaat 
van een slanke kat. De kop-romplengte is ca. 40-50 cm lang (staartlengte: ca. 24-28 cm). 
Een volwassen exemplaar weegt ca. 1½ tot 2 kilo. 
 

Ontwikkeling en leefwijze 
De steenmarter krijgt twee tot soms wel vijf jongen omstreeks maart/april. De 
zoogperiode duurt ca. 2 maanden. Na zo’n 3 maanden worden de jonge dieren zelfstandig 
en verlaten ze hun nest op zoek naar een eigen territorium. Ze leven alleen in een eigen 
territorium, soortgenoten worden niet geduld. 
 
Steenmarters zijn vooral actief tussen zonsondergang en zonsopkomst, waarbij ze 
meerdere (rust)plaatsen bezoeken. Dit gebeurt zowel overdag als ’s nachts, waarna ze 
weer verder trekken naar de volgende (rust)plaats. Steenmarters kunnen goed klimmen 
en springen (tot ca. 1½ meter). Het zijn vleeseters en met o.a. knaagdieren, vogels, jonge 
konijnen, (kriel)kippen, eieren, kevers en wormen op het menu. In het najaar eet de 
steenmarter vooral veel plantaardige kost. 
 

Schuilplaatsen  
Houtwallen, takkenhopen, zolders, boven plafonds, etc. Zelfs onder de motorkap van een 
auto! 
 

Mogelijke risico’s, schade of hinder 
Steenmarters veroorzaken geluidsoverlast/verstoring van nachtelijke rust, stankoverlast 
door keutels, urine, kadavers en geurvlaggen (territoriumafbakening) die uitgezet 
worden. Bijt- en krabschade (scherpe nagels) aan rietdaken en isolatiekabels (denk hierbij 
ook aan: kortsluiting, brand, storingen) 
 

 



 
 

Sporen 
• Doordat steenmarters tijdens hun nachtelijk wandeltocht vaak 

dezelfde route bewandelen, kan op gezette tijden ‘gestommel’ 
worden waargenomen. Dit is een duidelijk signaal dat een 
steenmarter op bezoek is. 

• Stank door latrineplaatsen of van kadavers van prooidieren 
• Bijtschade aan isolatie (en bekabeling van auto’s) 

 
Wering 
Om een gebouw “marterdicht” te maken wordt geadviseerd om de eerste rij dakpannen 
vast te zetten en dakbeschot aan te leggen. Gebruik glad gevelmateriaal. Verwijder 
begroeiing tegen gevels en overhangende takken van bomen. Steenmarters hebben een 
hekel aan lawaai en fel licht. Om marters onder de motorkap van een auto te weren, wordt 
marterspray geadviseerd. Dit kan ook gebruikt worden in loze ruimten en op plafonds van 
gebouwen/woningen, maar dient wel regelmatig aangebracht te worden. 
 
Advies: goede hygiëne moet altijd op de 1e plaats staan en voorkom voedselaanbod. 
Bestrijding noodzakelijk! 
 
Bestrijding niet toegestaan! 


