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‘Ecologie en Ethiek’ en ‘Exoten’ 

 

 

MMuusskkuussrraatttteennbbeessttrriijjddiinngg;;  oovveerr  vveeiilliigghheeiidd,,  sscchhaaddee,,  kkoosstteenn,,  bbaatteenn  eenn  

ddiieerreennwweellzziijjnn..  
 

6 maart 2007; Zalencentrum Vredenburg 19, Utrecht 
 

De subgroepen ‘Ecologie en Ethiek’ en de subgroep ‘Exoten’ organiseren een bijeenkomst 

over de muskusratten en hun bestrijding. Deze exoot werd in 1941 voor het eerst aangetroffen 

en is vanaf 1970 in grote delen van het land te vinden. De muskusrat wordt in Nederland 

bestreden omdat het dier in dijken graaft en daardoor een veiligheidsrisico zou zijn. Tevens 

zou het dier economische schade veroorzaken door schade aan landbouwgewassen en gras, 

herstel van de dijken en verhoogde baggerkosten door grondverplaatsing door 

graafactiviteiten. Daar staat tegenover dat de planteneter water open houdt en daardoor 

baggerwerkzaamheden voorkomt. Sinds 1986 is de bestrijding van het dier een 

verantwoordelijkheid van de provincies en worden de vangst geregistreerd. Momenteel zijn 

de kosten opgelopen tot 31 miljoen euro per jaar en worden daarmee 400.000 muskusratten 

gevangen. Hoewel niemand betwijfelt dat de vangst en de dood van de dieren hun welzijn 

aantast, lopen de meningen uiteen hoe ernstig deze aantasting is. Desondanks is er nooit in 

een volledige evaluatie van de bestrijding geweest. Er is een roep om een betere 

onderbouwing van de muskusrattenbestrijding: of de dieren daadwerkelijk schade 

veroorzaken, dan wel een veiligheidsrisico vormen is niet zeker tot twijfelachtig.  

Op de bijeenkomst zullen de sprekers hun positie uiteenzetten en beargumenteren. Na afloop 

zullen zij met de aanwezigen in discussie gaan over het nut en de noodzaak van de 

muskusrattenbestrijding.  

 

 

Programma 

 
13.30 – 13.45 uur Ontvangst en welkom 

Bram van Liere (WEW Ecologie en Ethiek) 

13.45 – 14.15 uur Ecologie van zoogdier exoten in het bijzonder van muskusratten 

 Henk Hoogenboom (WEW) 

14.15 – 15.00 uur Muskusrattenbestrijding in Nederland, nut en noodzaak 

Jan Gronouwe, Landelijk Coördinatie Muskusrattenbestrijding 

15.00 – 15.15 uur Koffie/thee 

15.15 – 16.00 uur Muskusrattenbestrijding wreed, 50 jaar handen vol geld in het 

water gesmeten 
Harm Niesen, Stichting De Faunabescherming 

16.00 – ~17.00 uur Discussie 

   Bram van Liere, WEW Ecologie en Ethiek 

 

 

 

Enige Internet informatie: 
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Lammertsma, D.R. & F.J.J. Niewold; Muskusrattenbestrijding in Nederland: een quick scan naar nut, noodzaak 

en alternatieven; gepubliceerd: 19 dec 2005; 78 pp. 

http://www2.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport1197.pdf  

Website van De Nederlandse Muskusrattenbestrijding www.muskusrattenbestrijding.nl   

Diereninfoblok muskusrat, website De Faunabescherming 

http://www.faunabescherming.nl/dierenblok/dierenblokMuskusrat.htm  

Een interview over exoten (Rob Leewis p.18 ) en achtergrond over muskusratten (p. 19 en 20) 

http://www.boomblad.nl/img/pdf/boomblad_1.pdf  

 

 

Bereikbaarheid Zalencentrum Vredenburg 19. 

 http://www.vergadercentrumvredenburg.nl  

 

Vanaf NS station Utrecht Centraal 700 m. wandelen. Ga van het station Hoog Catharijne in en 

verlaat dat via de uitgang Vredenburg. Aan de overkant zie je het C & A gebouw, daarin 

bevindt het centrum zich.  

 • Eigen vervoer: 

Vanaf alle invalswegen borden centrum volgen. 

• Parkeergelegenheid: 

Alle parkeergarages in en om Vredenburg en Hoog Catharijne zijn op korte loopafstand. 

 

 

 
 

 


