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Steenuilen en steenmarters: 
een probleem? 
Oproep! 
  
Zomaar een ervaring in ons 
werkgebied dit seizoen: 
 
21 april: controle nestkast 01-00: 
steenuilvrouwtje op 3 eieren 
21 mei: controle; 3 pullen van 2 á 3 dagen oud 
en 3 veldmuizen op voorraad 
5 juni: controle 3 pullen in prima conditie 
10 juni: bedoeling om te gaan ringen maar … 
nestkast leeg; geen resten van pullen of zo - 
helemaal niets meer te vinden.  
 
Predatie? Wij hebben de kast en 
omgeving afgezocht maar geen 
krabsporen of martermest of iets 
dergelijks gevonden. In je achterhoofd 
speelt toch de vraag … Steenmarter?  
Wellicht herkennen jullie dit beeld.  
De laatste tijd komen er via allerlei 
kanalen steeds meer berichten over 
predatie door marterachtigen van 
steenuilenbroedsels naar buiten. Dat 
dit voorkomt zal niemand ontkennen. 
Eten en gegeten worden is de natuur. 
Waar ik mij wel eens wat zorgen over 
maak is toon die in de beschrijving van 
de predatie wordt gebruikt. 
Opmerkingen over "moordpartijen door 
felle rovers" e.d.  
Dergelijke verhalen kunnen er toe 
leiden dat er na verloop van tijd een 
ongenuanceerde hetze tegen 
marterachtigen ontstaat. Ik vind dat 
soortbescherming van één soort nooit 
mag resulteren in “tuinieren in de 
natuur” waarbij geen plaats is voor 
predatoren. In Nederland zijn echter 
diverse lieden die maar een kleine 
"reden" nodig hebben om weer flink 
aan de bescherming die de flora en 
faunawet aan marterachtigen biedt, te 
knabbelen. We hebben zoiets gezien 
bij de problemen rond weidevogels en 
vossen en kraaiachtigen. 
Ongenuanceerde verhalen over 
predatie door kraaien en vossen door 
weidevogelbeschermers, gevoed door 

een sterke lobby van jagers heeft, 
zonder duidelijke onderbouwing, geleid 
tot het vogelvrij verklaren van vossen 
en kraaiachtigen in grote delen van 
Nederland.  
Laten we wel wezen. Predatie door 
marterachtigen is niet de hoofdoorzaak 
van de achteruitgang van de steenuil 
gedurende de laatste decennia. Om 
ongenuanceerde verhalen hierover te 
kunnen weerleggen en het probleem 
tot de juiste proporties terug te kunnen 
brengen ben ik op zoek naar feiten.  
Ik nodig daarom iedereen uit zijn 
ervaringen met predatie van steenuilen 
door marterachtigen te melden. Liefst 
met zoveel mogelijk cijfermateriaal 
betreffende het aantal nesten dat wordt 
gecontroleerd, aantal predatiegevallen, 
periode van predatie, zekerheid 
waarmee predator is herkend of 
vastgesteld e.d. Daarnaast ben ik 
opzoek naar informatie over anti-
martermaatregelen (methode, 
ervaringen en effect) 
Door alle feiten samen te voegen 
krijgen we hopelijk een goed beeld van 
de "omvang van het probleem", inzicht 
of dit werkelijk een bedreiging is 
en wellicht een goede methode om 
marters effectief uit nestkasten te 
houden waarbij rondwandelende, niet 
vliegvlugge jonge steenuilen toch weer 
in staat zijn om in de nestholte terug te 
komen. Tevens kunnen we, door feiten 
te presenteren, voorkomen dat er 
allerlei ongenuanceerde verhalen gaan 
rondzingen en binnen korte tijd ook alle 
marterachtigen vogelvrij worden 
verklaard.  
Ik stel mij dan voor alle feiten te 
verzamelen, uit te werken en via deze 
nieuwsbrief als één geheel te 
publiceren, zodat een ieder er zijn 
voordeel mee kan doen. 
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