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Muskusratten zijn plaag in Midden-Delfland 
 
In Midden-Delfland zijn vorig jaar 350 muskusratten gevangen, dit is ruim een verdubbeling ten 
opzichte van 2003. Deze explosieve groei van de muskusrat baart de bestrijders grote zorgen. 
Midden-Delfland is een kwetsbaar gebied en volgens de muskusrattenvangers vormen vooral de 
gebieden die worden heringericht een groot probleem voor het bestrijden van de muskusratten. 
Deze nieuwe natte natuur vormt een uitstekende schuilplaats voor de muskusrat terwijl deze 
gebieden voor de bestrijders nauwelijks toegankelijk zijn.  
 
Over het algemeen komt de veiligheid van de dijken niet in gevaar maar in het deelplan 
Holierhoek van de reconstructie van Midden-Delfland worden juist onderaan de dijk langs de 
Vlaardingse Vaart twee moerasgebieden aangelegd. Dat is natuurlijk vragen om moeilijkheden. 
Het Hoogheemraadschap Delfland is in de Reconstructiecommissie vertegenwoordigd door 
mevrouw Ruijgh - van der Ploeg. Zij zou moeten toezien op de onveiligheid die door de 
reconstructieplannen kan ontstaan. Behalve het beheer van de dijken heeft het 
Hoogheemraadschap ook wat te zeggen over de zogenaamde beschermingszone waarin deze 
moerassen gepland zijn. 
 
Het Actiecomité Behoud Woudweg e.o. (ABW) heeft mevrouw Ruijgh - van der Ploeg nogmaals 
gewezen op de gevaren van het moeras onder aan de kade van de Vlaardingse Vaart. Behalve de 
onaanvaardbare aantasting van de polder door het moeras speelt de veiligheid hier een 
belangrijke rol en daar kan men niet aan voorbij gaan vindt het ABW. Één enkele muskusrat kan 
per jaar tot wel een kubieke meter grond verplaatsen wat een enorme aanslag betekent op de 
betrouwbaarheid van een kade. Het rietmoeras vormt een enorme voedselrijkdom voor de 
muskusratten wat zijn uitwerking niet zal missen op de groei van de populatie in de Holierhoekse 
polder. Al in juni heeft het ABW de muskusrattenvanger aan het werk gezien in dit gebied en 
heeft het ABW gewezen op het gevaar van de reconstructieplannen. In oktober geeft de 
muskusrattenbestrijding zelf aan welke gevaren ontstaan door de nieuwe natuur die in dit geval 
ook nog eens gelegen is in een beschermingszone onderaan een kade. Het ABW hoopt dat men 
nog tot inkeer komt en uit veiligheidsoverwegingen het moeras op deze plek schrapt uit de 
plannen. 


