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Muskusrattenbestrijding: 

Twijfel over nut en noodzaak verder toegenomen 

De Faunabescherming, Bont voor Dieren en de Dierenbescherming vinden dat het hoog tijd 

wordt voor een politieke discussie in alle Provinciale Staten over de huidige aanpak van 

muskusrattenbestrijding. De kosten daarvan bedragen meer dan 30 miljoen euro per jaar.  

Twee jaar na het Alterra-rapport “Muskusrattenbestrijding in Nederland” en zes 

onderzoeksrapporten later is de twijfel over nut en noodzaak van de huidige vorm van 

muskusrattenbestrijding alleen maar toegenomen. Bovendien zijn de belangrijkste 

aanbevelingen uit het Alterra-rapport niet opgepakt. Uit deze zeven onderzoeken 

concluderen wij dat: 

1. onderzoek naar de effectiviteit van de bestrijding tot op heden ontbreekt. 

2. er geen relatie is gevonden tussen het aantal vangsten en de grootte van de schade. 

3. het onbekend is of en hoe groot de schade zal zijn na het stopzetten van de bestrijding. 

4. er geen relatie is gevonden tussen het aantal vangsten en de grootte van de faalkans van 

waterkeringen.  

5. ook nu op een aantal plaatsen schade is geconstateerd. Hieruit blijkt dat de huidige vorm 

van bestrijding niet kan voorkomen dat er schade optreedt. 

6. schade uitsluitend tot problemen leidt bij hoog water in geval van dijken. Indien de schade 

vóór het hoge water hersteld wordt is er geen veiligheidsrisico meer.  

7. de economische schade niet onaanvaardbaar groot is (tussen de 1,5 en 5 miljoen euro 

per jaar) en ook optreedt bij de huidige intensieve bestrijding. 

8. er een scala aan alternatieven voor de bestrijding beschikbaar is. Deze zijn duurzaam en 

bovendien zowel veel diervriendelijker als veel effectiever. 

Gezien de bovenstaande conclusies hebben wij de volgende aanbevelingen: 

- Stop per direct met de bestrijding overal waar zich geen kwetsbare belangrijke 

waterkeringen bevinden, zoals in de meeste natuurgebieden. 

- Wijs enkele grootschalige proefgebieden aan (bijvoorbeeld een provincie), waarin niet 

bestreden wordt en waarin wetenschappelijk onderzoek wordt verricht naar o.a. de 

populatieontwikkeling en de schade. 

- Intensiveer de controle- en herstelwerkzaamheden op met name kwetsbare locaties 

totdat al deze locaties zijn voorzien van deugdelijke muskusratbestendige 

voorzieningen. 

- Neem preventieve maatregelen mee bij groot onderhoud aan bestaande 

waterkeringen en bij ontwerp en aanleg van nieuwe waterkeringen. 
 

Bijlage: samenvattingen van en commentaar op de laatste zeven onderzoeksrapporten over 

muskusrattenbestrijding 


