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Fractie Partij voor de Dieren

Datum: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door: 

7 september 2021 2021111297/2021111295  Sloot, Juul 

Onderwerp: Doorkiesnummer / e-mail: 

Antwoorden op vragen ex art. 4.5 RVO (0344) 64 90 90/ j.sloot@wsrl.nl 

Beste meneer/mevrouw, 

Hieronder treft u de antwoorden aan op de door u gestelde schriftelijke vragen conform artikel 4.5 
van het Reglement van Orde voor het Algemeen Bestuur. 

De vragen zijn overgenomen en voorzien van een antwoord. 

Op 11 augustus 2021 verscheen in De Gelderlander een artikel over hond Nina die in ’t Meertje in 
een muskusrattenklem van waterschap Rivierenland terecht is gekomen. Het kostte veel moeite om 
Nina uit de klem te bevrijden, zij had veel pijn en ze beet zelfs naar haar baasje. 

1) Hoe groot is de graafschade door muskus- en beverratten de afgelopen jaren geweest om 
en nabij de plek waar hond Nina in de muskusrattenklem terecht is gekomen? Kunt u dit 
in kosten uitdrukken? 

Dit wordt niet apart geregistreerd. Verzakkingen als gevolg van graafschade veroorzaakt door 
muskusratten worden in het reguliere onderhoud meegenomen. 

2) Hoeveel muskus- en beverratten zijn de afgelopen jaren gedood om en nabij de plek waar 
hond Nina in de muskusrattenklem terecht is gekomen? 

Muskusrattenbeheer vindt plaats binnen zogenaamde uurhokken.’t Meertje en het Wylerbergmeer 
zijn gelegen in uurhok 4053. Een gebied waar instroom vanuit Duitsland plaatsvindt.  
Gedurende de periode 2017-2021 zijn er 63 beverratten en 211 muskusratten gevangen. 

3) Welke bijvangst (hoeveelheid en soort) is gewond geraakt dan wel gedood om en nabij 
de plek waar hond Nina in de muskusrattenklem terecht is gekomen? 
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Er zijn geen meldingen van gewonde dieren. Gedurende de periode 2017-2021 (peildatum 18 
augustus) zijn 90 bijvangsten geregistreerd (zie tabel hieronder). 

Periode
2017-2021 (peildatum 18 
augustus) 

baars 1

bever 1

blankvoorn 1

bruine rat 64

meerkoet 2

snoek 2

waterhoen 7

wilde eend 3

woelrat 5

wolhandkrab 1

zeelt 3

Totaal bijvangsten 90

4) Waar en hoeveel muskusrattenklemmen zijn binnen waterschap Rivierenland geplaatst 
op plekken waar recreatie (in de ruimste zin van het woord, zoals het uitlaten van 
honden) in de nabije omgeving plaats kan vinden? 

Recreatie in de ruimste zin van het woord kan op heel veel locaties plaatsvinden. Daarvoor bestaat 
geen afzonderlijk zoekcriterium in het landelijk vangstregistratiesysteem. Binnen het beheersgebied 
van waterschap Rivierenland staan op dit moment 3.480 muskusrattenklemmen uit. 

5) In het artikel staat vermeld dat geprobeerd wordt de muskusratten zo effectief en 
diervriendelijk mogelijk te vangen. 

a) Wat verstaat waterschap Rivierenland onder het woord ‘diervriendelijk’? 

Met diervriendelijk bestrijden wordt bedoeld dat er geen onnodig lijden plaatsvindt en de klem 
direct dodend is.  

b) Hoe vaak worden geplaatste muskusrattenklemmen gecontroleerd op de vangst van 
dieren? 

Dit verschilt per situatie. Wanneer de klemmen zijn geplaatst bij nieuwe speurbeelden, worden de 
klemmen meerdere keren per week gecontroleerd. Wanneer het klemmen betreft bij 
voorkeurslocaties (postklem) is de frequentie minder en kan deze oplopen tot 1 maal per drie 
weken. 
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 Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 
beantwoorden.

c) Waaruit kan het leed bestaan voor gevangen dieren bij het disfunctioneren van een 
muskusrattenklem? 

Dit verschilt sterk welk dier het betreft. Er wordt maximaal gestreefd naar het voorkomen van leed. 
De oorzaak van het leed hoeft niet gelegen te zijn in het disfunctioneren van de klem.  

6) In het artikel staat vermeld dat muskusrattenklemmen niet op plaatsen worden geplaatst 
waar honden mogen loslopen. Desalniettemin is de Partij voor de Dieren van mening dat 
waarschuwingsborden ertoe kunnen bijdragen dat er – naast muskus- en beverratten – 
geen extra slachtoffers vallen. Is waterschap Rivierenland bereid tot het plaatsen van 
waarschuwingsborden? 

a) Zo ja, binnen welke termijn kan dit plaatsvinden? 
b) Zo nee, waarom niet? 

In algemene zin kan worden opgemerkt dat op locaties die zijn aangewezen als 
hondenlosloopgebied en wanneer het ter plaatse nodig is om op deze locaties muskusratten te 
vangen, er borden zijn geplaatst of worden geplaatst. 

Wij hopen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
het college van dijkgraaf en heemraden 
van Waterschap Rivierenland, 
de secretaris-directeur,  de dijkgraaf, 

ir. Z.C. Vonk prof. dr. J.C. Verdaas 

Paraaf:

Bijlagen: geen 

Afschrift: archief 


