Aandachtspunten ophangen van de steenmarterkast
-

Vrouwtjes met jongen willen een zo veilig mogelijke nestplaats. Plaatsing van de
kast op een ‘hoge plek’ (aan boom of muur) heeft daarom sterk de voorkeur. Bij
plaatsing aan een muur moet de plek voor een marter wel goed bereikbaar zijn,
bijvoorbeeld via een naastgelegen boom of tuinmuurtje of door plaatsing vlak
onder de dakrand. Plaats de kast op een beschaduwde plek en niet in de volle zon
(de kast wordt dan zomers van binnen gauw te warm). Plaatsing op de grond (bij
voorkeur onder een takkenhoop) verkleint naar verwachting de kans op gebruik
door vrouwtjes met jongen. Bij plaatsing aan boom of op muur heeft een opening
aan de zijkant de voorkeur.

-

Een hoge ingang is wenselijk voor vrouwtjes met jongen; de jonge dieren kunnen
dan niet op te jonge leeftijd al gaan rondzwerven buiten de kast.

-

Steenmarters zijn gevoelig voor kou en tocht, daarom is er een tunneltje
aanwezig bij de toegang tot de kast; het tunneltje leidt er naar verwachting
daarnaast ook toe dat steenmarters zich veiliger voelen. Het tunneltje kan zowel
aan de buitenkant als aan de binnenkant van de kast zitten; bij plaatsing aan de
binnenzijde van de kast is deze makkelijker te transporteren.

-

De toegang tot de kast heeft een diameter van 9 cm. Deze kan eventueel
verkleind worden tot 7 cm. Hiermee wordt de kans dat er bijvoorbeeld katten in
de kast kunnen komen een stuk kleiner.

-

Zowel het dak van de kast zelf als het dakje van het slaapgedeelte zitten
scharnierend vast aan de rest van de kast. De kast en het slaapgedeelte kunnen
daardoor van binnen geïnspecteerd en eventueel schoongemaakt worden.

-

Het dak van de kast helt licht af (hoogteverschil tussen voor- en achterkant is 2
cm) voor een goede afvoer van regenwater. Voor extra duurzaamheid kan er een
stukje dakleer op de bovenkant van de kast worden aangebracht.

Een bouwtekening van de steenmarterkast is te vinden op
www.jaarvandesteenmarter.nl
De kast is ook kant en klaar te koop bij Vivara (www.vivara.nl)
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