
De Muskusrat, een probleem?

Beschouwing over de exoot Muskusrat, in de landelijke positie, zowel als in het Noorden van Nederland, 
zowel als in de provincie Drenthe.

 
Is bestrijding gewenst?

Is bestrijding overbodig en zijn alle gelden die tot nu toe aan bestrijding uitgegeven zijn verloren 
belastinggeld?  Wat is de stelling van de OPD geweest in de afgelopen 16 jaar en welke activiteiten heeft 
de OPD in die jaren ontwikkeld?

De Muskusrat is een prachtig dier, dat waterplanten en planten eet en houdt van helder en schoon water. 
Het is een vruchtbaar beest, dat in één seizoen voor vele nakomelingen zorgt.
Primair moeten we de vraag stellen, of dit beest, dat vanuit Duitsland en België ons land is 
binnengekomen, als diersoort, als exoot in ons land bestaansrecht heeft.
Afgezien van de stelling, dat een exoot geen bestaansrecht heeft, is dat een moeilijke, omdat andere 
diersoorten, zoals konijnen en fazanten ook vroeger zijn binnengekomen en losgelaten.
Helaas heeft de Muskus- of Bisamrat een nare bijkomstigheid, dat het ook een graver is, die oevers en 
dijken geweldig ondergraaft. Dit is een euvel, dat voor ons land, dat grotendeels onder de zeespiegel ligt, 
een groot gevaar met zich meebrengt.

De Rijksoverheid heeft dat vele jaren geleden reeds onderkend en meerdere methoden gebruikt om de rat 
te bestrijden, door te vangen en te doden. Eerst middels een premiestelsel, later door beroepsmatige 
bestrijders aan te stellen.

Is de Muskusrat een probleem? 

Ja, zelfs een groot probleem, willen wij de veiligheid binnendijks gegarandeerd houden.
Opgemerkt, dat eerst de bestrijders in Rijksdienst zijn aangesteld. Later kreeg men de gedachte om de 
bestrijders onder te brengen bij de provincies. Dat functioneerde prima,waarbij met name in de provincie 
Drenthe de wettelijke doelstellingen die veiligheid van onze waterkeringen garandeerden ruimschoots 
werden gehaald, en niet te vergeten dat heden ten dage de
verantwoordelijkheid voor de bestrijding nog steeds bij bij de provinciale overheid ligt.

Echter, de Provincie vond het opeens beter om de bestrijding uit te besteden aan de waterschappen. Daar 
hebben de vangers zich uitermate tegen verzet, niet om de organisatie maar om de kleinschaligheid en de 
manier/structuur waarmee gewerkt zou worden en en muskusratten trekken zich nou eenmaal niets van 
organisatie grenzen aan; daarom is grootschalige samenwerking een must. De OPD begreep dit verzet en 
stelden zich achter de vangers en hun bestrijdingsmanier op.  Dit blijkt overduidelijk uit de standpunten, 
die in die
periode door OPD zijn ingenomen. 

Waterschappen en muskusrattenbestrijding

De waterschappen staken niet onder stoelen of banken dat hun organisatie het muskusratten probleem 
veel beter konden bestrijden dan de provincie. Binnen twee jaar , volgens de waterschappen zou het 
muskusratten probleem zijn opgelost.
Thans zijn de bestrijders werkzaam bij de waterschappen en als je dieper graaft, dan is men 



buitengewoon ontevreden over werkuitvoering, management en arbeidsinbreng.
Inmiddels is het 2008 en de problemen zijn alleen maar groter geworden, zowel met de muskusratten als 
wel met de beverratten.  Eigen waterschapsinzichten werden boven ervaring en behaald positief resultaat 
gesteld. Onze indertijd functionerende en verantwoordelijke gedeputeerde Sipke Swierstra beloofde 
indertijd, dat als de muskusrattenbestrijding bij de waterschappen niet goed zou functioneren, hij zijn 
ploeg onmiddellijk zou terug halen. Het tegenovergestelde is aan de orde, de provincie heeft als 
hoofdverantwoordelijke nooit iets van zich laten horen, een zeer kwalijke zaak, die zeker aan de orde 
gesteld dient te worden. 

De OPD ging zo ver, om meerdere redenen, om te pleiten voor opheffing van de waterschappen en beleid 
en taken volledig onder te brengen bij de Provincie. We hebben vastgesteld, dat de autonomie van de 
waterschappen heeft geleid tot autoritaire instellingen, die zo wat een staat in de staat zijn. De 
belachelijkheid van de miljoenen verslindende verkiezingen geeft al aan met
wat voor instelling we als burger te maken hebben. Een eigen belasting, de waterschapslasten, 
completeert de staat in de staat gedachte. Zorgde het waterschap vroeger als boereninstelling met maar 
één gedachte: het overtollige water zo snel mogelijk afvoeren, thans is daar een evenwichtiger beleid 
ontwikkeld. Desalniettemin in onze ogen een volkomen overbodige
instelling, wier taken en uitvoeringswerkzaamheden heel goed door de provincie kunnen worden gedaan.

Bij muskusratten geen zelfregulatie

Dan de bedreiging van de mensen, die de stelling huldigen, dat de ratten niet meer moeten worden 
bestreden, omdat “de natuur’ zich zelf reguleert. Als er niet meer wordt bestreden, dan komen er minder 
jongen, want dan daalt het geboortecijfer.
Wist u dat de OPD kan aantonen dat in gebieden met een zeer hoog populatie niveau aan muskusratten in 
verhouding tot gebieden met een zeer laag populatie niveau aan muskusratten, de aantal geboren 
muskusratten even veel zijn.
SOMMIGE grote populaties aan dieren en vogels regulieren zich door het ontstaan van stress en de daarop 
volgende uit te breken ziektes. Muskusratten kunnen met zeer grote aantallen bij elkaar wonen zonder 
dat zoals boven genoemde  stress of ziekte situaties ontstaan. Hieruit volgt dat gravers zoals muskusratten 
die in grote getalen bij elkaar wonen  zeer gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken in onze 
waterkeringen. 

Men is geneigd om als leek deze diersympathieke gedachte te ondersteunen, ware het niet, dat er geen 
natuurlijke vijand van deze diersoort voor handen is. De OPD heeft gesteld, dat in het kader van de 
overbevolking in Nederland—lees het goed Neder = Laag  dus laagland---, het vrij laten ontwikkelen van de 
Muskusrat, een positieve invloed zal hebben op de beperking daarvan. Want als er een ramp gebeurt met 
dijkdoorbraken in de randstedelijke gebieden, dan zullen er vele honderd duizenden mensen verdrinken. 
Erger dan de ramp van 1 februari 1953 of de eeuwen eerdere St Elizabethsvloed.

Wij hebben in de praktijk meegelopen met de bestrijders en waren onder de indruk van de kennis en 
kunde. Ook hebben we gezien, dat het absoluut niet eenvoudig is om te vangen. Vermeldenswaard is de 
ontwikkeling van de vangmiddelen, binnen eigen groep, met aandacht voor de bijvangsten en de adequate 
vangmethode, waarbij het dier praktisch direct dood is en geen lijdensweg heeft. Waar honderd ratten 
zitten, daar kan een leek wellicht tien vangen, maar dan stopt het. Waar tien ratten zitten en dan acht 
vangen lukt alleen een streng geselecteerde doorgewinterde bestrijder.

Negatieve gevolgen

De OPD heeft tevergeefs getracht om de vangers bij de provincie te houden. Wij zijn thans van mening, 
zie de inmiddels bovengenoemde ervaringen en negatieve ontwikkelingen van 2002 tot heden medio 2008 
dat deze zaken zwaar zijn onderschat. 
De dijkafschuiving bij Wilnis enige jaren geleden, werd aangegeven als gevolg van droogte en inklinking. 
Maar er werd niet vermeld, dat in de periode vlak daarvoor honderden muskusratten waren gevangen en 
dat de dijk één grote gatenkaas van holen was. Er zijn spoorbanen gestut, nog net op tijd, omdat 
muskusratten de spoordijk hadden ondermijnd. Stel je even voor, dat een trein met 120 km. per uur 
ontspoord op een baanvak. Er zijn voorbeelden te over van boeren, die met hun tractoren weggezakt zijn 
en omgeslagen zijn, omdat muskusratten de slootoevers hadden ondergraven. Zo kunnen we vele 
voorbeelden aanhalen en hopen, dat de zeedijken niet bereikt worden door Muskusrat. Ook de rivierdijken 
mogen niet worden ondermijnd door de ratten, want een ieder kan zich de kritieke situaties van enige 
jaren geleden nog herinneren. Stel je nu voor dat er toen verzwakking door ondergraving was geweest…….



Conclusie

Onze conclusie: De rattenbestrijding moet door deskundige mensen worden uitgevoerd.
Mensen, die exact weten, wanneer en waar de trek plaats vindt, welke vangmiddelen wanneer en waar 
moeten worden ingezet. Bestrijders, die de beschikking moeten hebben over de beste kleding en 
vangmiddelen die er zijn. Mensen die gewaardeerd worden, omdat ze onze samenleving beschermen voor 
echte rampen.
Daarnaast kunnen deze mensen worden ingezet om de steeds verder oprukkende beverrat te bestrijden. 
Ook de marderhond en de steenmarter moet bestreden worden, omdat de overlast voor mens en fauna 
veel te erg wordt.

De lieden, die éénzijdig gericht in hun buitenproportionele visie om Gods water maar over Gods akker te 
laten lopen, zouden wij willen adviseren: ga naar elders en laat Nederland Nederland blijven en geen 
verdronken land worden.

In Groningen heeft een gedeputeerde reeds geopperd om een vangstloos proefgebied aan te wijzen. Ook 
leidinggevenden bij waterschappen in Drenthe zijn al aanhanger van deze
wanhoopstheorie. Het is te hopen dat deze lieden snel met pensioen gaan voordat ook het
grotendeels boven de zeespiegel liggende Drenthe wordt ingenomen door de Muskusratten. 

Maar veel belangrijker is dat de mensen gaan beseffen, dat ingrijpen in onze thans reeds kunstmatig 
geworden natuur, onvermijdelijk is. Dat ons leven afhankelijk is van kleine insecten, aanvang van een 
kringloop, die wij steeds erger aan het vernietigen zijn. Ons voedsel verliest de kracht aan vitaminen, 
door mestinjectie om ammoniakuitstoot te vermijden. De monocultuur en de ruilverkaveling, de 
verstedelijking en de urbanisatie de uitgroei naar 16 miljoen mensen en de katten die miljoenen vogels 
vernietigen en de honden die zo veel poep produceren, dat de agressie onder burgers toeneemt. Maar het 
gaat over de Muskusratten en wie gaat er winnen?
Kunnen we de bestrijders naar huis sturen en moeten we een boot naast de garage stand-by houden, of 
moeten we de vangstcijfers naar beneden brengen, middels een adequaat vangbeleid? 
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