
 

 

 

 

 

ORGANISATIE VAN DE  

MUSKUSRATTENBESTRIJDING  

IN FLANDRE MARITIME 

 

 

 

Historiek 

 

De Groupement Intercantonal de Défense contre le Rat Musqué de Flandre 

Maritime werd opgericht in 1970 en is een syndicaat dat alle gemeenten (49) 

en collectiviteiten van Flandre Maritime verenigt. Het doel van deze instantie is 

om de « verplichte » muskusrattenbestrijding (prefectoraal besluit) uit te 

voeren in de plaats van de lokale collectiviteiten.   

Flandre Maritime is onder het niveau van de zeespiegel gelegen. Om 

overstromingen te vermijden hebben de inwoners er van oudsher talrijke 

sloten en kanalen gegraven, waarin het water opgevangen en opgepompt 

wordt voor het naar zee wordt afgevoerd.   

Flandre Maritime telt tegenwoordig ongeveer 120 km kanalen (die beheerd 

worden door de Staat) en 636 km ‘watergangen’ (die beheerd worden door de 

‘Waeteringues’, een verplichte vereniging van eigenaren).  

De alomtegenwoordigheid van het water verklaart de grote aantallen 

muskusratten die in het gebied aanwezig zijn.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mechanische bestrijding 

 

 

Samen met de rattenvangers en de « sections des Waeteringues » werd een 

planning uitgewerkt om hun werkzaamheden beter te organiseren.  

Tevens kunnen particulieren die wensen dat de rattenvangers op hun terrein of 

in een bepaald gebied tussenkomen, contact opnemen met het secretariaat 

van de Groupement, dat dit verzoek doorgeeft aan de rattenvangers. 

De rattenvangers oordelen zelf over de prioriteit van hun tussenkomsten en 

gaan bij de eigenaren langs als ze in dat gebied aan het werk zijn.  

Op het einde van elke maand geven de rattenvangers hun cijfergegevens door 

zodat statistieken opgemaakt kunnen worden, en ter verantwoording van hun 

werkzaamheden.  

De resultaten worden meegedeeld via de jaarlijkse Algemene Vergadering en 

via perscommuniqués. 

 

 

Aantal gevangen muskusratten tussen 2003 en 2008 

 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003/2008 

Januari 333 304 288 434 425 465 40% 

Februari 357 122 252 399 429 571 60% 

Maart 506 308 115 136 67 165 -67% 

April 326 355 194 293 260 417 28% 

Mei 376 270 164 339 401 466 24% 

Juni 410 253 131 447 449 382 -7% 

Juli 221 291 438 395 477 511 131% 

Augustus 208 125 311 282 282 418 101% 

September 456 313 600 426 659 691 52% 

Oktober 606 434 616 579 520 778 28% 

November 465 260 490 491 562 574 23% 

December 291 240 308 326 216 357 23% 

 



Evolutie van de vangsten sinds 2001 

 
 

 

Grensoverschrijdende bestrijding 

 

GDON Flandre Maritime neemt al een aantal jaren deel aan projecten die door 

de Europese programma’s gefinancierd worden.  

 

Dankzij die projecten konden extra rattenvangers in dienst genomen worden 

op het grondgebied van Flandre Maritime, en meer bepaald in de 

grensgemeenten.  

 

Dankzij de samenwerking met de rattenvangers van de andere gebieden die bij 

het programma betrokken zijn, konden tevens de bestrijdingstechnieken 

verbeterd worden. Het aantal vangsten in de grensgemeenten die aan de 

Europese projecten deelnemen, is aanzienlijk gedaald.  

 

Vangsten in de grenszone 


