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Muskus- en beverratten
• 1941, 1e muskusrat in Nederland gevangen
• 1998, Agreement on International Humane Trapping Standards | muskusrat
• 2011, Wet dieren | algemene zorgplicht

• 2011, aan Waterwet toegevoegd
Het waterschap draagt zo goed mogelijk zorg voor het voorkomen van schade
aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskus- en beverratten
• 2015, EU Verordening Invasieve exoten van kracht
• 2016, beverrat geplaatst op EU-lijst Invasieve exoten
• 2017, muskusrat toegevoegd aan EU-lijst Invasieve exoten

Bevers
•
•
•
•

1982, Conventie van Bern (1982): appendix III
1992, Habitatrichtlijn, bijlage II en IV
1994 en 2009 Rode Lijst NL, gevoelig
2002, Flora- en faunawet, tabel 3

• Op 3 manieren beschermd: N2000, NNN en soortenbescherming
• Zorgplicht (eerst voorkomen/mitigeren) vóór uitvoering werkzaamheden
• Om in te kunnen grijpen bij overlast is een goedgekeurd beverprotocol én een
Faunabeheersplan met escalalatieladder nodig
• Waterschapswet art. 96, bijzondere bevoegdheid dijkgraaf bij dreigend gevaar
waaronder de veiligheid van een of meer waterstaatswerken enz. enz.

Uitheemse rivierkreeften
• 1963, Visserijwet
• Als schaal- en schelpdier aangewezen als "vis" in de zin van de Visserijwet
1963, ze vallen niet onder de bescherming van de Wet Natuurbescherming
• 2015, EU Verordening Invasieve exoten van kracht
• 2016, 6 soorten uitheemse rivierkreeften op de 1e EU-lijst geplaatst
• Uitzetverbod conform EU Verordening Invasieve exoten

• Ambtelijk advies UvW: het verplaatsen van uitheemse rivierkreeften naar
plaatsen waar deze ondersoort kreeften al zitten wordt niet gezien als een
overtreding van het uitzetverbod
Wel ecologisch onderzoek van brengende en ontvangende locatie!

Mollen
• Hoe wordt de mol beschermd?
• Wet dieren
• Wet natuurbescherming
• Uitgezonderd van het beschermingsregime zijn de zwarte rat, de bruine
rat, de huismuis, de mol en exoten
• Ongediertebestrijding is dus mogelijk

• Kijk wel naar de bestrijdingsmethode
• Mechanisch met klemmen
• Gif of gasvormende pillen, denk ook uitloging/milieueffect!
• Rodenator niet in keringen!

Koeien en paarden
• Hoe zit het met koeien en paarden?
• Wet dieren
• Koeien en paarden zijn gehouden dieren = huisdier
• Positieflijst huisdieren wordt herzien, gedomesticeerd paard en rund
stonden op de oude lijst
• Gebruik van waterkeringen kan geregeld worden in de Keur of in beleidsregel

• Soms alleen een beperking in aantal of soort
• Soms algeheel verbod
• Paardrijden = recreatief medegebruik
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