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Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij sturen wij u onze nota: “Muskusrat (Ondatra zibethicus). Op alternatieve wijze schade 
voorkomen.” In de nota zetten wij alle feiten over de muskusrattenbestrijding op een rij en 
geven wij adviezen aan waterschappen en provincies om te komen tot een alternatief, 
diervriendelijk, (kosten)effectief en duurzaam beleid en uitvoering.  

 

Waarom deze nota?  

Muskusratten worden al sinds de jaren 40 van de vorige eeuw bestreden vanwege de schade 
die ze (zouden) veroorzaken aan dijken en oevers. Het is echter nooit wetenschappelijk 
aangetoond dat het vangen en doden van muskusratten de populatie verkleint en/of dat het 
doden van deze dieren leidt tot vermindering van de schade. Daarnaast zijn de kosten van 
muskusrattenbestrijding hoog: 34 miljoen euro per jaar. Tot 2011 droegen de provincies die 
kosten. Vanaf nu ligt de verantwoordelijkheid voor de muskusrattenbestrijding bij de 
waterschappen. Dit zien wij als een nieuwe kans om over te gaan op alternatieve, 
diervriendelijke, (kosten)effectieve en duurzame methoden om schade te voorkomen.  

 

Ons verzoek 

• Wij verzoeken u naar aanleiding van deze nota het onderwerp “muskusrattenbestrijding” 
op de agenda van de Algemene Waterschapsbesturen te plaatsen, met als doel om te 
komen tot een beleid gericht op preventie in plaats van bestrijding.  

• Wij verzoeken u op korte termijn druk uit te oefenen op de LCCM om een grote ‘niet-
bestrijdingveldproef’ op te zetten. Deze moet duidelijkheid verschaffen over het verloop 
van aantallen en schade als muskusratten niet bestreden worden. 

• Voor de korte en middenlange termijn verzoeken wij u dat in kwetsbare gebieden anti-
graafmaatregelen worden toegepast en in niet-kwetsbare gebieden kleinschalige niet-
bestrijdingsproeven worden opgezet. 

• Voor de lange termijn verzoeken wij u het doden van muskusratten te beëindigen als na 
invoering van nieuw beleid en op basis van de uitkomsten van de niet-bestrijdingsproeven 
blijkt dat doden niet effectief is. Tijdens dit proces verschuift het accent van het beleid van 
het bestrijden van dieren naar het voorkomen van schade.       
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Nadere informatie 

Als u naar aanleiding van dit rapport nog vragen hebt, dan zijn wij uiteraard graag bereid deze 
te beantwoorden. Ook willen wij indien gewenst ons verzoek nader komen toelichten 
bijvoorbeeld tijdens een vergadering of in de vorm van een lezing. Het volledige rapport is ook 
digitaal beschikbaar via de websites van de ondertekenende organisaties en via de algemene 
website www.muskusrat.info. 

 

Contactpersonen 

Voor meer informatie hierover verzoeken wij u contact op te nemen met: 
 
Dr. Femmie Kraaijeveld-Smit 
senior beleidsmedewerker in het wild levende dieren bij de Dierenbescherming 
telefoonnummer: 06-42036961 of 088-8113232  
e-mail: femmie.kraaijeveld@dierenbescherming.nl  
 
Pauline de Jong 
Secretaris bij De Faunabescherming  
telefoonnummer: 020-6410798 
e-mail: info@faunabescherming.nl 
 
Femke Zandberg 
Campaigner bij Bont voor Dieren 
telefoonnummer: 020-6766600  
e-mail: f.zandberg@bontvoordieren.nl 
 

Met vriendelijke groet, 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 

 

F.C. Dales,  
Algemeen directeur 

Mede ondertekend namens: 

Bont voor Dieren, N. van Gemert, directeur 

De Faunabescherming, Harm Niesen, voorzitter 

 

Bijlage: Muskusrat (Ondatra zibethicus). Op alternatieve wijze schade voorkomen. 

c.c.: 
- De LCCM; 
- Unie v. Waterschappen; 
- IPO; 
- Rijkswaterstaat; 
- Alle Provincies; 
- Tweede Kamer, Vaste cie EL&I; 
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu; 
- Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie; 
- Diverse bibliotheken, onderzoeksinstellingen en natuur en milieu organisaties. 


