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1•

INLEIDING
Werkgroep 11 "Onderzoek Muskusratten" van de Technische
Advieskommissie voor de Waterkeringen (TAW) is in 1979 ingesteld om de minister van Verkeer en Waterstaat van advies te dienen bij de problemen welke rond de muskusrat
werden verwacht. Met name de kwesties van de omvang van de
schade c.q. het risico van doorbraak met betrekking tot de
waterkeringen en de te nemen technische maatregelen om dit
te voorkomen, zijn in dit kader van groot belang.
De werkgroep was van mening dat de schadegevallen, behandeld in de door de werkgroep eerder uitgebrachte schaderapporten, niet noodzakelijkerwijze een juist landelijk beeld
van de schade aan de waterkeringen behoeven weer te geven.
Dit omdat de schaderapporten (een keuze uit) de meest interessante schadegevallen vertegenwoordigen.
Om een korrekt beeld te kunnen schetsen van de graafschade
aan waterkeringen, heeft het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen (COW, het werkorgaan van de TAW) in de nazomer
van 1983 een enquête naar de graafschade gehouden onder de
Nederlandse waterschappen.
De bij dit rapport gevoegde schadebeschrijvingen (bijlage
IV) vormen deels een aanvulling op eerdere schaderapporten
van Werkgroep 11. Deels vormen zij ook een herhaling van
deze rapporten, namelijk indien reeds gepubliceerde schadegevallen voor dit rapport relevant zijn.
In opdracht van het COW heeft het Technisch Adviesbureau
van de Unie van Waterschappen B.V. (TAUW) het voorliggende
rapport samengesteld op basis van de door de waterschappen
verstrekte antwoorden.
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2.

PROBLEEMSTELLING
De enquête en de uitwerking ervan moeten worden bezien tegen de achtergrond van de opdrachtformulering van werkgroep 11. Deze luidt:
1. Het analyseren van het graafgedrag van de muskusrat en
van de gevolgen van dat gedrag voor de waterkerende funktie van een dijk of kade.
2. Het aanduiden van de kwetsbare gebieden in het licht
van de toestand van de kering, de inundatiediepte en de
waarde van het gebied.
3. Het aanduiden van de relatie tussen schade en bestrijdingsdruk.
4. Aanduiden van de relatie tussen beschermende maatregelen en schade bij een gegeven bestrijdingsdruk.

3.

OPZET VAN DE ENQUÊTE

3.1.

Doel van de enquête
Het doel van de enquête is het op de volgende punten verzamelen van gegevens rond graverij door de muskusrat in
waterkeringen (zie ook bijlage I: toelichting bij het enquêteformulier) :
- algemene gegevens
- plek en aard van de reparaties aan waterkeringen
- de omvang van de schade (herstelde lengte, aantal plekken met graverij, mogelijke vervolgschade bij doorbraak)
- herstel van de schade (data, wijze van herstel, kosten
van herstel, schadepreventie)
- effektiviteit van het herstel.

3.2.

Werkwijze
Het enquêteformulier (bijlage I) werd in de nazomer 1983
toegestuurd aan alle waterschappen. Een deel van deze waterschappen heeft een waterkerende taak.

-3-

De waterschappen, welke niet antwoordden, werden voor een
belangrijk deel in februari 1984 telefonisch benaderd.
De bij de enquête verzamelde schadebedragen zijn tot stand
gekomen in goed overleg met de betreffende waterschappen.
De schadebedragen hebben steeds betrekking op een periode
van één jaar, ongeveer samenvallend met 1983.
Schade in het kader van deze rapportage is: een bedrag uitgegeven aan een reparatie, welke zijn oorsprong vindt in
graverij door de muskusrat.
Een schadebedrag voor het jaar 1983 moet worden bezien als
een "gemiddeld schadejaar". In overleg met het betrokken
waterschap zijn uitgevoerde reparaties bezien op hun relatie met de muskusrat en op hun werkingsduur. Dit laatste
houdt in, dat een in 1983 aan onderhoudswerk uitgegeven
bedrag werd verdeeld over een reëel aantal jaren, waarin
dit onderhoud niet werd uitgevoerd en niet uitgevoerd zou
worden.
4.

RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE

4.1.

Algemeen
Nederland heeft een gemeentelijk ingedeelde oppervlakte
van ruim 3.700.000 ha. Hiervan bestaat bijna 3.300.000 ha
uit gronden (inclusief ZIJP en NOP) en enig water, waarvan
men kan aannemen dat de muskusrat er zal kunnen leven en
er schade zal toebrengen.
Nederland telde in 1983 196 waterschappen, polderdistricten
en (hoog)heemraadschappen, de ZIJP en NOP niet meegerekend. Tezamen bezaten deze waterschappen een oppervlakte
van 3.113.000 ha (overlap verdisconteerd).
Op de enquête werden (toereikende) reakties ontvangen van
103 waterschappen met een gezamenlijke oppervlakte van
2.423.000 ha.
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Dit betekent ten opzichte van de in Nederland aanwezige
waterschappen een respons van 53% in aantal en 78% in oppervlakte. Dit resultaat verbetert aanzienlijk als men
hiernaast de volgende zaken in overweging neemt.
- Onder de niet reagerende waterschappen bevinden zich vele waterschappen die geen waterkeringen in onderhoud of
beheer hebben (geen waterkerende taak hebben D ) .
Vele van de kleine tot zeer kleine waterschappen, welke
Brabant en Groningen kenmerken, reageerden niet op de
enquête. Van deze waterschappen staan 56 stuks (103.00
ha) te boek als waterschappen zonder waterkerende taak
(Groen en Schmeink, 1981). Zo beschouwd, verbetert de
respons tot 7 5% in aantal en 80% in oppervlak van de nu
voor reaktie in aanmerking komende waterschappen.
Van de overige waterschappen welke niet op de enquête
reageerden, staan 15 (317.186 ha) te boek als waterschappen zonder waterkerende taak.
De respons op de enquête verbetert aldus bezien nogmaals
tot 82% in aantal en 90% in oppervlakte van de nu voor
reaktie in aanmerking komende waterschappen.
- Met name in Noord en Zuid Holland, maar ook in Friesland
en Utrecht waren in 1983 nog waterschappen, welke het
probleem muskusrattenschade niet kenden.
Samenvattend kan worden gesteld dat de respons op deze enquête, gezien de taakstelling van de waterschappen en de
verspreiding van de muskusrat in 1983, vrijwel volledig is
geweest. Dit blijkt ook uit een vergelijking van de in Nederland aanwezige lengten aan belangrijke waterkeringen
met de omvang van de enquête (bijlage III).
Het is eveneens uit de enquête gebleken dat vele waterschappen zonder waterkerende taak (geringe lengten) waterkering
in beheer of onderhoud langs een watergang hebben.
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4.2.

De resultaten

4.2.1. Plek_en_aard_van_de_regaraties_aan_waterkeringen
In 1983 was er bij de geënquêteerde waterschappen in 28
gevallen sprake van speciale reparaties aan waterkeringen
ten gevolge van muskusrattengraverij. Hierbij werden vele
kleine reparaties, welke zich niet aaneengesloten uitstrekten over grotere afstand, als één schadegeval beschouwd.
Voor zover bekend werd 74% van de schademeters gerepareerd
in boezemkaden, 22% in hoofdwaterkeringen en 4% in kaden
in uiterwaarden.
Van de herstelde graverij was 77% van de lengte gesitueerd
in het buitentalud, 20% in het binnentalud en 1% alleen in
de kruin van de dijk; deze verdeling was dezelfde voor boezemkaden en hoofdwaterkeringen.
Bij 79% van de meters herstelde graverij betrof dit een
gat of gaten met eventueel enige uitspoèling of verzakking. Bij 20% was er sprake van doorsiepeling, dit leidde
bij minder dan 1% tot doorbraak.
Van de 28 speciale schadegevallen aan waterkeringen in
1983 betrof dit één schademelding met betrekking tot een
zeekering (binnenzijde).
De betreffende waterschappen zijn veelal van mening dat
graafschade in zeekeringen weinig voorkomt als gevolg van
het zoute water.
4 . 2 . 2 . 0n?van2_van_de_schade
De totale lengte van de 28 schades in 1983 bedroeg naar
schatting 3500 m. Dit betekent dat de gemiddelde lengte
waarover ieder schadegeval zich uitstrekte circa 120 m was
(zie ook bijlage II, kolom 7 ) .
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Zoals hiervoor reeds werd vermeld - sommige schades deden
zich niet aaneengesloten voor - heeft niet deze gehele
lengte betrekking op werkelijk gerepareerde schade 1 ) .
Het aantal muskusratten dat bij de herstelde schades betrokken was, is bij de waterschappen voor vrijwel 100% onbekend. Het in de herstelde schades aangetroffen aantal bouwen bedroeg één bouw per 60 m waterkering (64% onbekend)•
Bij de in het kader van de enquête aangetroffen 28 schadegevallen was er in één geval sprake van een doorbraak.
Ter vergelijking en ter kompletering van het beeld wordt
in tabel 1 een overzicht gegeven van alle bij de werkgroep
bekende gevallen van zware doorsiepeling en doorbraak uit
de jaren 1982 en 1983. In de tabel zijn ook de (mogelijke)
gevolgen van een doorbraak aangegeven.

1)

Voor de schadebeschrijvingen zie ook "Inventarisatie Muskusrattenschade in Waterkeringen", alsmede "Invloed van de
Graverij van Muskusratten op Waterkeringen" (1981).

-7Tabel li Overzicht van de gevallen van zware doorsiepeling en doorbraak opgetreden in 1982 en 1983
DS = doorsiepeling, verweking.
DB = doorbraak.
WS = waterschap.
Part. = particulier.
De in de tabel bij doorsiepeling tussen haakjes geplaatste gevolgen hebben betrekking op de schadesituatie,
die zou zijn ontstaan indien de doorsiepeling door doorbraak was gevolgd.

*

**

aard

type kering

samenstelling kering

herstelkosten

gevolgen iundatie

mei '82

DS

kade langs
vaart

klei

1.500,=

90 ha, waarvan 1 m
B III
op 30 ha; 2 bedrijfsgebouwen

mei '82

DS

kade langs
stroomkanaal

niet bekend

8.500,=

(0,20 m op 100 ha
akkerland)

—

ws'

aug. '82

aug. '82

DS

boezemkade

veen

1.900,=

(tijdelijke waterstandsverlaging in
natuurgebied)

A VI

WS

feb. '83

provisorisch f eb.
'83

DS

polderringdijk

zand met
kleibekl.

nihil

10 ha kweloverlast
(max. 45 ha gras)

A VII

WS

mrt. '83

niet hersteld

DS

boezemkade

venig zand

-

verweking weiland
(max. 2000 ha gras
+ kelders)

A IV
A V

WS
WS

winter
'81-'82

niet hersteld

DB

kade in
uiterwaard

rivierklei

-

_

B II

part.

voorjaar
'82

voorjaar
'82

DB

kade in
uiterwaard

kleikade op
zand

2.500,--

1 ha grasland

B I

WS

okt. '82

eind okt.
'82

DB

kade/industr.
tocht

zand

nihil

enkele ha weiland

A I

part.

feb. '83

feb. '83

DB

ringdijk
polder

zand met
kleibekl.

niet
bekend

15 ha grasland +
kelder van boerderij

AVI II

WS

mei

zomer '83

DB

scheidingskade

zand

2.800,=

zeer gering

A IX

WS

datum
konstatering

datum
reparatie

mei

'82

mei

'82

'83

Mr. schadegeval, zie bijlage IV
Beheerder

WS

•
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Bij de doorbraak van februari 1983 is in de schaderapportering duidelijk een relatie te vinden met de algehele slechte staat van de dijk; bij de doorbraak in de scheidingskade in mei 1983 waren ook konijnen betrokken.
Bij de schades van februari 1983 (DB), mei 1982 (DS) en
augustus 1982 (DS) is onmiddellijk (soms provisorisch) ingegrepen. Bij de overige schades gebeurde dit niet onmiddelijk of geheel niet, hoewel onmiddellijk ingrijpen wel mogelijk moet worden geacht (voor een nadere beschrijving
van de schadegevallen uit tabel 1, zie bijlage IV).
4.2.3. Methoden en kosten_van_het herstel
Veelal worden de aanwezigheid van muskusratten en de eerste schademeldingen door de waterschappen tegelijk gedateerd. Enkele waterschappen geven bij hun schadebeschrijving aan, dat de schademelding door vangers is gebeurd.
Bij 42% van de gerepareerde schadegevallen werd de schade
in het voorjaar gekonstateerd bij een eerste inspektie na
hoogwater; bij 35% van de gevallen kon geen opgave worden
verstrekt van het tijdstip van ontdekking van de schade.
De overige schades (23%) werden verspreid over het jaar
gekonstateerd (waaronder de schades in boezemkaden).
Er zijn géén gegevens voorhanden over het tijdstip, waarop
de graverij is ontstaan (96% onbekend/onzeker).
De herstelwerkzaamheden van de enqueteschadegevallen worden veelal eerst na enkele weken tot een maand na konstatering van de schade aangevat. Slechts in enkele gevallen
werd tot onmiddellijk herstel overgegaan. Dit betroffen
gevallen van zware doorsiepeling met dreiging van doorbraak.
Tabel 2 geeft een overzicht van de gehanteerde methoden
van herstel en van hun intensiteit van voorkomen, voorzover bekend.
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In deze tabel zijn alleen schadegevallen opgenomen, waarvan reparatiewijze, kosten en meters exakt bekend zijn.
Dit in tegenstelling tot de overige uitspraken in dit enqueteverslag, welke wat betreft het besproken aspekt
steeds gebaseerd zijn op zoveel mogelijk uit de enquête
bekende schadegevallen 1 ) .
Ook worden in tabel 2 de kosten van de methoden van herstel aangegeven, alsook enkele verdere kenmerken van deze
kosten.

Tabel 2: Overzicht van de gebruikte herstelmethoden en enkele kostenkenmerken

Herstelmethode

%

meters

%

Gemiddelde
reparatie
prijs/ra'
(guldens)

Spreiding
(guldens)

"Mediaan"
(guldens)

Aanvullen

9

47

843

64

23,--

10-

280

Aanvullen en
betuining

2

11

" 100

8

72,--

35-

95

35-

95

Aanvullen en
damwand

6

31

301

23

184,—

150-

480

300-

400

Aanvullen en
basalt herzetten

2

11

+70

5

19

100

1.314

100

Totalen

1)

Aantal
gevallen

58

4.000-10.000
-

-

-

Tabel 2 betreft 19 schadegevallen, totaal reparatiebedrag
f 96.000,--.
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Bij ongeveer 50% van de reparaties werden de boven het grondwater aanwezige gangen opengelegd en aangevuld. In 10% van
de gevallen volstond men met het opvullen van uitwendig
zichtbare vergravingen. Van de overige reparaties (40%)
werden er een aantal op onbekende wijze uitgevoerd of werd
een damwand geslagen of een basaltglooiing hersteld.
Het plaatsen van betuining gebeurt meestal in kombinatie
met het aanbrengen van een waterdoorlatend kunststofdoek.
Dit materiaal wordt in eerste instantie aangewend om uitspoeling van grond te voorkomen. Het is niet duidelijk in
hoeverre dit doek nu ook wordt gebruikt om het in de grond
dringen van de muskusrat te bemoeilijken.
Preventieve maatregelen mag men bepaald niet zonder meer
pure graafpreventie noemen. Preventieve maatregelen aan
waterkeringen werden in 1983 vooral langs kanaal-, meer- en
beekoevers genomen (85%). Dit soort oevers is meer dan gewone slootoevers onderhevig aan de inwerking van stroming
en golven.
Ongeveer 10% van de geënquêteerde waterschappen heeft in
1983 muskusrattengraafschade aan waterkeringen gerepareerd
door middel van een de graverij bemoeilijkende konstruktie. Hiermee was een bedrag van f 130.000,— gemoeid, waarvan ongeveer f 105.000,—als preventief onderhoud moet worden beschouwd.
Een onderscheid tussen speciaal herstelde muskusrattenschade aan waterkeringen en alle in het gewone onderhoud herstelde schades kan zeer scherp worden aangebracht. Als gevolg zijn de bedragen welke samenhangen met speciaal herstel in relatie tot de muskusrat steeds nauwkeurig bekend,
dit overigens in tegenstelling tot dat deel van het normale onderhoud dat in verband moet worden gebracht met de
muskusrat.
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4.2.4- De effektiviteit_van het herstel
In 42% van de gevallen werd door de waterschappen op de
herstelde plaats geen hernieuwde graverij gekonstateerd.
In 58% van de gevallen waren er geen gegevens voorhanden
of was de reparatie een te korte tijd voor de beoordeling
uitgevoerd (minder dan ongeveer 1 jaar). Bij het merendeel
van de gevallen, waarbij hernieuwde graverij op dezelfde
. plaats niet optreedt, vindt deze wel plaats in de onmiddellijke omgeving (tenzij een beschoeiing of betuining dit
onmogelijk of minder aantrekkelijk schijnt te maken).
Enkele waterschappen verklaarden met het kunststofdoek de
muskusrat succesvol te keren. Een ander waterschap meende
echter dat muizen en woelratten zich er niet door laten
tegenhouden, waardoor aanzienlijke beschadigingen in het
doek ontstaan. Men mag aannemen dat daarna ook de muskusrat weer de kans krijgt een dergelijke oever tot woonplek
te kiezen.
Azobé-konstrukties zijn volgens de waterschappen in het
algemeen redelijk muskusrat-vast. Wel heeft men vastgesteld dat het dier ook een tot 1 a 2 m onder de waterlijn
aangebrachte damwand kan ondergraven. Ook moet het dier in
staat worden geacht zich door een azobé-damwand heen te
knagen, zeker indien er door onvolkomenheden in het hout
of door beschadiging ontstaan tijdens de uitvoering een
begin tot knagerij aanwezig is.
Het is duidelijk dat alleen een (azobé-) betuining niet in
staat is, de muskusrat tegen te houden. Momenteel wordt
bij een waterschap geëxperimenteerd met het, ter voorkoming van graafschade, aanbrengen van zo dun mogelijke kwaliteiten azobé-damwand 1 ) .
1)

Voor proefnemingen met muskusratbestendige waterbouwkundige materialen, zie Gersdorf (1971, 1972 en 1974).
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In bijlage II wordt berekend, welke bedragen in 1983 door
de geënquêteerde waterschappen werden uitgegeven aan in
waterkeringen speciaal herstelde muskusrattenschades. Dit
bedrag beliep ruim f 183.000,—.
5.

SAMENVATTING EN KONKLUSIES
De TAW werkgroep 11 heeft een enquête uitgevoerd onder waterschappen naar de muskusrattengraafschade aan waterkeringen die in 1983 bij waterschappen in onderhoud waren.
De respons op deze enquête bedroeg 75% van de oppervlakte
aan waterschappen in Nederland. Neemt men hierbij in beschouwing dat niet alle waterschappen een waterkerende
taak hebben, dan is de respons beter dan 90% (naar oppervlakte bezien).
Met betrekking tot speciaal onderhoud aan keringen als
gevolg van muskusrattengraverij werd een bedrag van
f 183.000,—vastgesteld. Hiervan moet ongeveer f 100.000,—
als een preventieve of extra uitgave worden beschouwd. Met
dit geld werden (niet alleen om reden van de muskusrat)
zwaardere konstrukties aangebracht, dan aanvankelijk aanwezig waren.
Reparatie in verband met muskusratgraverij vindt voor 80%
plaats in boezemkaden (en overeenkomstige kaden) en meestal in het buitentalud (80%).
Uit de enquête kwam één geval van doorbraak naar voren.
Teneinde in dit verslag een getrouw beeld te kunnen geven
van de situatie rond de waterkeringen in 1983 zijn alle
bij de werkgroep bekende gevallen van zware doorsiepeling
(5 stuks) en van doorbraak (ook 5 stuks) uit 1982 en 1983
in ogenschouw genomen.
De doorbraken hebben geen schade van belang tot gevolg gehad, noch zou belangwekkende schade zijn opgetreden indien
de gevallen van zware doorsiepeling zouden zijn overgegaan
in doorbraken.
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Ook de wijze en de snelheid van de uitgevoerde reparaties
geven de juistheid van deze inschatting aan.
In 1983 werd in dit kader naar schatting 3.500 m schade
aan waterkeringen in speciaal onderhoud gerepareerd. Dit
betekent ongeveer 120 m schade per aangevatte schadereparatie. In de gerepareerde schades in waterkering werd - voor
zover bekend - één muskusrattenbouw per 60 m kering aangetroffen.
Houten of stalen damwand wordt bij 25-30% van de reparaties geplaatst (a f 72,—/m' ) . Bij de helft of meer van
de reparaties wordt (tegen een kostprijs van ongeveer
f 23,—/m') enkel aangevuld. Meestal worden de gangen boven het grondwater geheel nagegraven en aangevuld•
Het uitspreken van een oordeel over de effektiviteit van
het herstel is niet mogelijk. Het lijkt erop dat reeds een
simpele reparatie, maar zeker het plaatsen van een betuining of een beschoeiing, graver ij ter plaatse zeer sterk
afschrikt. Men mag echter niet uit het oog verliezen, dat
juist de bestrijding zich na de ontdekking van een schade
op de betreffende plaats sterk intensifeert. Een afnemen,
uitblijven of zelfs verplaatsen van de schade zou heel
goed het gevolg van deze wijziging in het bestrijdingsregiem kunnen" zijn. Een juiste beoordeling c.q. afweging van
de invloed van bestrijding of van (andere) preventieve maatregelen op de schadeontwikkeling is als gevolg in Nederland in de vrije natuur niet mogelijk.
Uit de reakties tijdens de enquête blijkt dat men bij waterschappen een groot vertrouwen heeft in de muskusratwerendheid van een betuining in kombinatie met waterdoorlatend kunststofdoek. Dit vertrouwen schijnt niet terecht te
zijn, er is gekonstateerd dat een dergelijke oeververdediging de muskusrat geenszins tegenhoudt.
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Waterschappen zijn voor de algemene graafsignalering en
voor de signalering van de effektiviteit van de bestrijding (zowel ten aanzien van de aantallen dieren als ten
opzichte van de omvang van de graverij) zeer of geheel afhankelijk van muskusratbestrijders.
In het gewone onderhoud van waterschappen wordt ook aandacht besteed en geld uitgegeven aan reparatie van muskusrattenschade in waterkeringen. De waterschappen zeggen dit
gewone onderhoud aan waterkeringen (ten aanzien van de muskusrat 1 ) als een geringe belasting van hun begroting te
beschouwen. Ook bevindt zich een deel van de Nederlandse
waterkeringen in eigendom en in onderhoud bij niet-waterschappen. Naar schatting bedraagt dit deel maximaal 25%
van het totaal, de vele peilscheidingen (in het kader van
dit onderzoek van minder belang) in het westen en noordwesten van ons land buiten beschouwing gelaten.
Uit de aard der zaak omvat deze enquête de zwaardere graverij-schades aan waterkeringen. De minder ernstige gevallen worden in gewoon onderhoud hersteld.
Tenslotte blijkt dat veel waterschappen de graafschade aan
waterkeringen slechts als een gering deel van de totale
graafschade van de muskusrat beschouwen.
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De minister van Verkeer en Waterstaat heeft de Technische Adviescommissie
voor de Waterkeringen (TAW) gevraagd te onderzoeken welke gevaren de muskusrat voor onze waterkeringen inhoudt en/of er technische maatregelen
te treffen zijn om deze gevaren te verminderen c.q. te voorkomen.
De TAW heeft hiervoor werkgroep 11 "Onderzoek muskusratten" geïnstalleerd.
De opdracht van deze werkgroep is als bijlage 1 bijgevoegd.
Het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen (COW), werkorgaan van bovengenoemde commissie, vraagt uw medewerking voor een inventarisatie van
schadegevallen aan waterkeringen ten gevolge van de graverij van muskusratten.
Indien u schadegevallen heeft/heeft gehad/of vermoed wilt u deze dan
vermeTden op het inventarisatieformulier.
Het inventarisatieformulier in 4-voud en de toelichting hierop zijn
als bijlage 2 en 3 bijgevoegd.
Het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen heeft in overleg met de TAW
het Technisch Adviesbureau van de Unie van Waterschappen b.v. ingeschakeld voor de uitwerking en de rapportage van deze inventarisatie.
Wij beseffen dat het beantwoorden van deze enquête de nodige tijd kan
vragen.
Indien dat om welke reden dan ook bezwaarlijk is, zijn wij gaarne bereid

verzoeke bij uw antwoord kenmerk en
datum dezes te vermelden en slechts
één zaak in een brie' te behandelen

postbus 20907
2500 EX 's-gravenhage
hooftskade 1
tel. (070) 88 93 70
telex 33566

bereikbaar met tramli|n 6 (station es)

centrum voor onderzoek waterkeringei
kenmerk:

570

blad nr.:

om u b i j het invullen behulpzaam te z i j n .
Desgewenst kunt u contact opnemen met de onderstaande personen:
ing. P. Bel graver, projectleider COW, 070-889370
ing. P. Snel, medewerker TAUW, 023-319078.
Een snelle globale afhandeling waarbij een goed overzicht wordt
verkregen is in d i t stadium voldoende.
Voor uw medewerking zeg ik u b i j voorbaat h a r t e l i j k dank.

Het hoofd van het Centrur

».C. Mazure.
bijlagen:
1. Opdracht werkgroep 11 "Onderzoek Muskusratten" van de TAW.
2. Inventarisatie muskusrattenschade in waterkeringen (4-voud)
3. Toelichting Inventarisatie muskusrattenschade.

2

bijlage 1

Opdracht werkgroep 11: Onderzoek muskusratten.
1. Het analyseren van het graafgedrag van de muskusrat, alsmede de
gevolgen van dat gedrag voor de waterkerende functie.
2. Het aanduiden van kwetsbare gebieden in het licht van:
- de toestand van de kering.
- de inundatiediepte.
- de waarde van het gebied (veiligheid, economische belangen en
landschapsecologische waarde).
3. Aanduiden van de relatie tussen de schade enerzijds en de bestrijdingsdruk anderzijds.
4. Aanduiden van de relatie tussen de beschermende maatregelen enerzijds en schade anderzijds bij een gegeven bestrijdingsdruk.

September 1982.

centrum voor onderzoek waterkeringen
bijlage 2
Inventarisatie muskusrattenschade in waterkeringen

1.

Waterschap

:

2.

Onderhoudsplichtige:

3.

Contactpersoon

:

4.

Ligging

:

4 . 1 . Naam, buitenwater

:

4.2.

:

Poldernaam

tel

4.3. hm.Paal
5.

Schade aan

: o boezemkade o zomerkade o bandijk o.

6.

Plaats schade

: o binnentalud o buitentalud o kruin

7.

Soort schade

: o verzakking

8.

Omvang schade

:

Herstel schade

:

8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.

Effectiviteit herstel

o doorsiepeling

o.

o doorbraak

o.

1

_

bijlage 3

Toelichting
Inventarisatie muskusrattenschade aan waterkeringen.
1.

Waterschap: Naam, volledig adres en telefoonnummer van de beheerder
van de waterkering.

2.

Onderhoudsplichtige: Naam, volledig adres en telefoonnummer van de
onderhoudsplichtige indien dit niet het waterschap is.

3.

Contactpersoon: Naam en telefoonnummer van degene die nadere inlichtingen
namens het waterschap kan verstrekken.

4.

Ligging;

4.1. Naam van het buitenwater (zee, rivier, boezem).
4.2. Naam van het beschermde gebied (poldernaam).
4.3. Nadere aanduiding van de plaats b.v. hm-paal
5.v Doorhalen hetgeen niet van toepassing is,
6.K zonodig het juiste begrip invullen.

8.
8.1.
8.2.
8.3.

Omvang schade: Indien beschikbaar gegevens over:
Lengte aangetaste waterkering.
Aantal bouwen in betreffende waterkering.
Omvang van de schade per bouw of totale omvang van de schade bij
doorbraak.

9.

Herstel schade:

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Datum
Datum
Datum
Wijze

constatering aanwezigheid muskusratten.
constatering zichtbare schade (zie punt 7).
aanvang herstelwerkzaamheden.
van herstel b.v. a) dichten in- en uitgangen.
b) uitgraven gangenstelsel en dichten van
de gangen boven de waterspiegel.
c) op andere wijze (toelichten).

9.5. Kosten van herstelwerkzaamheden.
Aantal manuren, aantal machine-uren en de hoeveelheid verwerkte
materialen. Zo mogelijk met hun eenheidsprijzen.
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9.6. Zijn er bij de herstelwerkzaamheden preventieve maatregelen tegen
muskusratten getroffen, zo ja, welke.
10.

Effectiviteit herstel :
Heeft u de indruk dat:
a) na herstel (dichten van gangen) nieuwe graverij op dezelfde
plaats is ontstaan?
b) ten gevolge van het herstel een nieuwe aantasting naast of
in de buurt van de herstelde plaats heeft plaatsgevonden?
c) ten gevolge van het herstel geen nieuwe aantasting meer heeft
plaatsgevonden?
d) ondanks het niet herstellen van gangen er geen nieuwe gangen
bijkomen?
e) Welke methoden van herstel heeft u toegepast en wat zijn uw
bevindingen?

Bijlage II: Overzicht enquête - resultaten

Opp. (CBS
1980)

Provincie
1

Opp. excl.
water 1)
(CBS 1980)

Opp. ingedeeld in
waterschappen

Opp. in
enquête

ha

ha

ha

ha

2

3

4

5

Lengte kering in
enquête

Lengte scha- Schadebede daaraan
drag
in enquête
(schatting)

km •

m

Hfl.

6

7

8

Groningen

250.300

233.800

238.617

201.644

325

780

51.160

Friesland

380.800

313.695

321.641

226.322

920

66

9.628

Drente

268.100

265.500

267.029

115.705

52

0

0

Overijssel

344.500

333.100

339.271

304.771

584

1.925

55.870

Gelderland

513.200

501.200

428.803 2)

311.546

738

360

41.850

Utrecht

139.600

133.200

111.998 2)3)

63.615

261

20

200

N-Holland

293.300

263.300

226.657 3)

177.334

1.323

9

2.784

Z-Holland

334.200

290.500

329.548 3)

289.558

2.466

13

2.650

Zeeland

301.700

178.500

186.471

186.471

489

15

1.700

N-Brabant

510.600

495.800

505.200

387.466

585

50

3.000

Limburg

220.900

217.200

158.095

158.095

55

200

5.700

3.557.200

3.225.795

3.113.330

2.422.527

7.798

3.438

183.242

2

)

1. incl. watergangen smaller dan 6 m
2. waterschappen bedekken niet de gehele provincie
3. enkele waterschappen, welke verdeeld liggen over meerdere provincies, zijn meegerekend bij die provincie, waarin het grootste deel van het betreffende waterschap gelegen is. Z-Holland krijgt zo
teveel waterschap binnen haar grenzen, H-Holland te weinig. De invloed op de schadebedragen is
echter nihil

Bijlage III: Overzicht van Nederlandse waterkeringen (opgave COW) en de enquetegrootte per provincie
(lengten in kilometers)

Onder Deltawet

Zeedijk

Duin

Niet onder
Deltawet

Rivierdijk

Zeedijk

Boezemkade

Excl. duinen
TOTAAL

In enquête

Rivierdijk

Groningen

79

-

-

-

-

-

79

325

Friesland

98

71

-

-

80

-

178

920

Drente

-

-

-

-

-

-

-

52

Overijssel

-

-

-

33

-

33

584

Gelderland

-

-

-

553

-

553

738

Utrecht

-

-

-

44

560

604

261

N-Holland

31

85

-

165

1.322

1.518

. 1.323

Z-Holland

204

64

85

78

63

2.013

2.448

2.466

Zeeland

493

45

-

-

32

-

525

489

N-Brabant

-

-

-

12

204

-

216

585

Limburg

-

-

-

-

8

-

8

55

ZIJP

-

-

-

148

-

148

0

NOP

-

-

-

-

69

-

69

0

905

265

85

90

1.404

3.895

6.379

7.798

In totalen

•

•

-

-

-

-

Bijlage IV
A. Schadegevallen I t/m IX
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Waterschap Drentse Aa
Het Waterschap Drentse Aa heeft een oppervlakte van 29.840 ha
en ligt in het noorden van Drente. De taak van het waterschap
is het beheer over de waterkwantiteit en de wegen. Hierbij behoort tevens het onderhoud van de watergangen met oevers en
kaden.
Schadegeval I
Datum van rapportering

18 januari 1983

Ligging schade objekt

Gemeente Gieten, ter hoogte van
het zogenaamde Sekmeer. Kade langs
een afvoertocht van een slachtfabriek.

Eigenaar/beheerder

Fa. Udema,
ten..

Beschrijving/omvang
van de schade

Verzakkingen in de kade over een
lengte van 18 meter. Op één plaats
doorbraak van de kade.

Tijdvak waarin de
schade is gekonstateerd

27 oktober 1982.

Nadelige gevolgen die
uit dit schadegeval
kunnen voorkomen of
zijn voorgekomen

Ten gevolge van doorsiepelingen en
met name dè doorbraak zijn enkele
hektares van het naastgelegen weiland ondergelopen.

Herstelperiode

Eind oktober 1982

slachtfabriek

te Gie-
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Aard van de herstelwerkzaamheden

Provisorisch herstel op de plaats
van de doorbraak, met behulp van
grond, takken e.d. Verder zijn
geen herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Beschrijving van de omgeving
Het koelwater van een slachtfabriek in Gieten wordt via deze
afvoersloot afgevoerd naar het Anderse Diepje. Uiteindelijk
stroomt het water via de Drentse Aa naar het Paterwoldse Meer
bij Groningen. Het gebied waar de schade is opgetreden is bosrijk, er bevinden zich verspreidliggende vennen en enkele weilanden. De weilanden liggen veelal lager dan het peil in de
afvoertocht, zodat hier kaden langs de afvoertocht zijn opgetrokken.
Gegevens muskusrattenbestrijding
Het werkgebied van de betreffende rayonambtenaar omvat het
noord-oostelijk deel van Drente, ongeveer een vierde van het
total-e oppervlak van de provincie. Het aantal vangsten is teruggelopen van 8.700 in 1978 met drie vangers, naar 4.800 in
1982 met zes vangers in dit rayon. In het gebied waar de schade is opgetreden worden op onregelmatige tijdstippen kleinere
vangsten gedaan. In het gehele rayon komen veel oeververzakkingen en afkalvingen voor; er zijn weinig waterkeringen.
Gegevens kade
De kade is opgebouwd uit zand, de taluds zijn vrij steil c.q.
1:1. Op de kruin van de kade bevindt zich een bomenrij, verder
bestaat de begroeiing voornamelijk uit gras.
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Omvang schade
Langs de hooggelegen oever van de afvoertocht bevindt zich een
bos. Langs de andere oever is de kade aangebracht omdat het
aangrenzende weiland lager ligt dan het peil in de afvoertocht. Tussen de kade en het weiland bevindt zich een sloot
die in droge tijden geen water bevat. De af te voeren hoeveelheid koelwater vanaf de slachtfabriek varieert sterk. Hierdoor
treden sterk wisselende waterstanden en stroomsnelheden in de
afvoertocht op. De graverij is aangevangen vanuit de afvoertocht. Ten gevolge van de vrij hoge stroomsnelheden is veel
uitspoeling en instorting van de gangenstelsels opgetreden,
mede omdat de kade uit zand is opgebouwd. Na het optreden van
dit proces is hernieuwde graverij aangevangen, zodat over grote lengte langs de kade schade kon ontstaan. Graverij vanuit
de sloot langs het weiland heeft ertoe bijgedragen dat schade
over de gehele kadebreedte is ontstaan.
Over een totale lengte van 18 meter zijn verzakkingen in de
kade opgetreden. Tijdens het optreden van een tijdelijke hoge
waterstand in de afvoerbocht zijn doorsiepelingen ontstaan; op
één plaats ontstond een doorbraak. Enkele hektaren van het
naastgelegen weiland zijn ten gevolge van deze doorbraak ondergelopen. De uitgespoelde grond is in de afvoertocht en de
sloot afgezet.
Herstelwerkzaamheden
Direkt na het optreden van de inundatie is het gat ter plaatse
van de doorbraak provisorisch gedicht met behulp van grond,
takken e.d., door de eigenaar van het weiland. Verder zijn
geen herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
Konklusie
De schade is beperkt gebleven tot het onderlopen van een gedeelte van het weiland. Omdat op het moment van optreden van
de inundatie het weiland niet voor beweiding werd gebruikt,
heeft dit verder weinig nadelige gevolgen gehad.
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Echt herstel van de kade is niet uitgevoerd, zodat over de aangetaste 18 meter lengte een ernstig verzwakte kade aanwezig
blijft. Gezien de geringe drooglegging die ontstaan is, valt
ter plaatse van het aangetaste kadegedeelte geen hernieuwde
graverij te verwachten, mede omdat de kade uit zand is opgebouwd. Aan weerszijden van het verzakte kadegedeelte is graverij door muskusratten echter wel te verwachten. Een schade zoals hiervoor omschreven zal dan weer kunnen ontstaan.
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Waterschap De Oostermoerse Vaart
Het Waterschap De Oostermoerse Vaart heeft een oppervlakte van
rond 26.000 ha en ligt in het noorden van Drente. De taak van
het waterschap is het beheer over de waterkwantiteit met inbegrip van het onderhoud van de watergangen met oevers en kaden.
Schadegeval II
Datum van rapportering

18 januari 1983.

Ligging schade objekt

Dijk langs een vloeiveld van een
aardappelmeelfabriek te Gasselternijveen, gemeente Gasselte.

Eigenaar/beheerder

Aardappelmeelfabriek
Buinen.

Be schri j ving/omvang
van de schade

Doorsiepeling door het dijklichaam.
Uitspoeling van grond uit het binnentalud.

Tijdvak waarin de
schade is gekonstateerd

20 november 1980.

Nadelige gevolgen die
uit dit schadegeval
kunnen voorkomen of
zijn voorgekomen

De doorsiepeling is vrijwel direkt
ondekt, zodat de schade beperkt is
gebleven. De dijk keert ca. vijf
meter water. Bij te late ontdekking zou hierdoor een doorbraak
zijn ontstaan. De inhoud van het
vloeimeer + 500.000 m3, zou geheel
over het omliggende akkerbouwgebied zijn gestroomd.

Herstelperiode

20 november 1980.

Avébé

Nieuw
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Aard van de herstelwerkzaamheden

: De doorsiepeling is provisorisch
gedicht met behulp van aanwezige
grond
e.d.

en afgedekt met

graspollen

Beschrijving van de omgeving
In het veengebied rond Nieuw Buinen bevinden zich diverse aardappelmeelfabriek. De bijbehorende vloeivelden worden omringd
door hoge ringdijken.
Gegevens muskusrattenbestrijding
Gedurende een bepaalde periode van het jaar staat er geen water op de vloeivelden. Wanneer de zogenaamde aardappel-campagne begint, draait de aardappelmeelfabriek konstant. In de beginfase lopen de vloeivelden langzaam vol met het vrijkomende
afvalwater. Wanneer er zich een laag water in het vloeiveld
bevindt komen muskusratten, die zich in eerste instantie in de
nabijgelegen veenwijken hebben gevestigd, naar de vloeiveldzijde van de dijk en vangen daar graverij aan.
Met het stijgen van de waterspiegel in het vloeiveld ontstaat
etagebouw in het talud, vrijwel tot in de kruin.
In de naastliggende wijk, lengte + 1.200 m, zijn vóór het ontstaan van de schade + 100 muskusratten weggevangen. Na de melding van de doorsiepelingen zijn op die plaats 36 muskusratten
gevangen.
Gegevens kade
De kade is opgebouwd uit venig zand. De taluds zijn vrij
steil; langs het binnentalud iets flauwer dan 1:1, aan de
vloeiveldzijde iets steiler dan 1:1. Het peilverschil tussen
naastliggende veenwijk en vloeiveld kan oplopen tot 5 meter.
De dijk is bekleed met gras.
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Qmvang schade
Op de hiervoor beschreven wijze is etagebouw tot in de kruin
van het dijklichaam ontstaan. Deze graverij veroorzaakte een
doorsiepeling door de ringdijk van het vloeiveld. Uitspoeling
van het binnentalud is opgetreden, waarbij de uitgespoelde
grond in de veenwijk is afgezet. De doorsiepeling is in een
zeer vroeg stadium ontdekt, tijdens een inspektie van de dijk
door personeel van de aardappelfabriek.
Herstelwerkzaamheden
Vrijwel direkt na het optreden is de plek van de doorsiepeling
gedicht met behulp van aanwezige grond, graspollen e.d. Verder
zijn geen herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
Konklusie
Door de toevallige tijdige ontdekking is de schade ten gevolge
van deze muskusrataantasting beperkt gebleven. Het vloeiveld
was op het moment van de doorsiepeling gevuld met + 500.00 m3
water. Gezien het peilvarschil tussen vloeiveld en veenwijk,
4,5 a 5 meter, en de opbouw van de dijk, venig zand, is het
gevaar voor doorbraak van de kade bijzonder groot. Hierbij zou
het vloeiveld, vervuild water, geheel zijn leeggestroomd over
het omliggende akkerbouwgebied. Een dergelijke muskusrataantasting kan zich langs de gehele ringdijk opnieuw voordoen. De
schade is slechts provisorisch hersteld, preventieve maatregelen zijn niet genomen.
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Waterschap Drentse Aa
Het Waterschap Drentse Aa heeft een oppervlakte van 29.840 ha
en ligt in het noorden van Drente. De taak van het waterschap
is het beheer over de waterkwantiteit en de wegen. Hierbij behoort tevens het onderhoud van de watergangen met oevers en
kaden.
Schadegeval III
Datum van rapportering

18 januari 1983.

Ligging schade objekt

Spoordijk/spoorsloot
langs
de
spoorlijn Assen-Beilen, ter hoogte
van Hooghalen.

Eigenaar/beheerder

Nederlandse Spoorwegen.

Beschrijving/omvang
van de schade

Verzakking direkt naast de spoorlijn. Diameter 0,80 meter, diepte
1,60 meter.

Tijdvak waarin de
schade is gekonstateerd

Begin december 1981.

Nadelige gevolgen die
uit dit schadegeval
kunnen voorkomen of
zijn voorgekomen

Verzakkingen in de spoorrails,
ontsporing van treinen had het gevolg kunnen zijn.

Herstelperiode

Begin december 1981.

Aard van de herstelwerkzaamheden

De verzakking is met grond aangevuld.
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Beschrijving van de omgeving
De spoorlijn Assen-Beilen zijn aangelegd op een spoordijk. Aan
weerszijden van de dijk bevindt zich een inspektiepad. Langs
de sppordijk loopt een spoorsloot. Het naastliggende gebied
wordt gebruikt als akkerbouwgebied, met name worden suikerbieten verbouwd, geliefd voedsel voor de muskusrat.
Gegevens muskusrattenbestrijding
Rond de plaats waar de verzakking is opgetreden worden sinds
enkele jaren muskusratten gevangen. Na melding van de schade
zijn door de betreffende rayonambtenaren in de spoorsloot klemmen gezet, waarna hierop 3 muskusratten zijn gevangen.
Gegevens spoordijk
De spoordijk is opgebouwd uit zand. De taluds zijn vrij steil
circa 1:1. Tussen het dijktalud en het spoorsloottalud bevindt
zich een tussenberm. De begroeiing van de taluds bestaat voornamelijk uit lage struiken.
Omvang schade
De schade is beperkt gebleven tot het optreden van een verzakking direkt langs de spoorlijn. Het gat heeft een diameter van
0,80 meter en een diepte van ongeveer 1,60 meter. De verzakking is waarschijnlijk ontstaan op de plaats van enkele nestbouwen van de muskusratten. De aanwezige gangenstelsels hebben
niet tot het ontstaan van verzakkingen geleid, doordat de taluds nauwelijks worden betreden en de samenhang van de grond
wordt versterkt door de wortelstelsels van de begroeiing.
Herstelwerkzaamheden
Na het ontdekken van de verzakking is deze opgevuld met zand.
Verder zijn geen herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
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Konklusie
De schade ten gevolge van deze muskusrataantasting is beperkt
gebleven. In een ander voorkomend geval zou een dergelijke
aantasting echter een calamiteit tot gevolg kunnen hebben. Verzakkingen van de biels en rails zijn niet denkbeeldig; waarna
ontsporing van een trein het gevolg zou kunnen zijn. Als een
signaal voor het optreden van dergelijke gevallen is deze schade dan ook zeer belangrijk.
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Waterschap Boarnferd
Het Waterschap Boarnferd heeft een oppervlakte van circa
25.000 ha en ligt rondom Heerenveen. De taak van het waterschap is het beheer over de waterkwantiteit met inbegrip van
het onderhoud van de watergangen met oevers en kaden.
Schadegeval IV
Datum van rapportering
Ligging schade objekt

: 23 maart 1983.
Boezemkade te Akmarijp, langs de
Zijltjessloot, ten zuid-oosten van
het Sneekermeer.

Eigenaar/beheerder

: Waterschap Boarnferd.

Beschrijving/omvang

: Diverse verzakkingen in de kade

van de schade
Tijdvak waarin de
schade is gekonstateerd

tot aan de binnenkruinlijn.
: Medio maart 1983.

Nadelige gevolgen die
uit dit schadegeval
kunnen voorkomen of
zijn voorgekomen

Snel optredende verweking van het
achterliggende weiland. Bij uitbreiding van de graverij mogelijk
doorbraak. Gevaar voor vee en landbouwmaterieel
groot
(veelvuldig
gebruik).

Herstelperiode

Schade is niet hersteld.

Aard van de herstelwerkzaamheden

-2-

Beschrijving van de omgeving
De boezemkade vormt de waterkering van de Zijltjessloot. Het
poldergebied wordt voornamelijk gebruikt voor veeteelt. De
Zijltjessloot is op enkele kilometers vanaf de schadeplaats
afsluitbaar door middel van keersluizen.
Gegevens muskusrattenbestrijding
Op deze plaats zijn voor de konstatering van de schade geen
muskusratten gevangen. Op diverse plaatsen langs de Zijltjessloot worden echter wel muskusratten gevangen.
Gegevens kade
De boezemkaden in dit gebied zijn veelal opgebouwd uit venig
materiaal (bolster), hier en daar vermengd met zand. Op enkele
plaatsen zijn ophogingen met klei uitgevoerd. De kaden zijn
met gras bekleed. Deze kade heeft een steil buitentalud en een
geringe waakhoogte zodat ook de drooglegging klein is.
Omvang schade
Verzakkingen zijn ontstaan over 2,50 meter breedte langs de
waterlijn. Deze 2,50 meter vormde de basis van het driehoekig
gedeelte waarin de verzakkingen zijn opgetreden, tot in de binnenkruinlijn van de boezemkade. Verweking van het gebied bij
de binnenteenlijn en het achterliggende weiland trad op. Gezien de geringe drooglegging echter kan dit ook het gevolg
zijn geweest van regenval.
Herstelwerkzaamheden
Herstel is niet uitgevoerd.
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Konklusie
Dergelijke schaden nemen in dit gebied de laatste maanden
sterk in aantal toe. Met name voor "het vee en het landbouwmaterieel is dit bijzonder gevaarlijk. Verweking van het achterliggende weiland en het binnentalud treedt bijzonder snel op. Wanneer dit een doorbraak tot gevolg heeft kan een poldergebied
van maximaal 2.000 ha blank komen te staan. De lintbebouwing
langs de hoofdstraat van Akmarijp bevindt zich dicht bij de
boezemkade; kelders e.d. zouden dan onderlopen.
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Waterschap Boarnferd
Het Waterschap Boarnferd heeft een oppervlakte van circa
25.000 ha en ligt rondom Heerenveen. De taak van het waterschap is het beheer over de waterkwantiteit met inbegrip van
het onderhoud van de watergangen met oevers en kaden.
Schadegeval V
Datum van rapportering

23 maart 1983.

Ligging schade objekt

Boezemkade te Akmarijp langs de
Zijltjessloot, ten zuid-oosten van
het Sneekermeer (enkele honderden
meters vanaf schadegeval IV).

Eigenaar/beheerder

Waterschap Boarnferd.

Beschrijving/omvang
van de schade

Diverse verzakkingen in de kade
tot aan de binnenkruinlijn.

Tijdvak waarin de
schade is gekonstateerd

Medio maart 1983.

Nadelige gevolgen die
uit dit schadegeval
kunnen voorkomen of
zijn voorgekomen

Snel optredende verweking van het
achterliggende weiland. Bij uitbreiding van de graverij mogelijk
doorbraak. Gevaar voor vee en landbouwmaterieel
groot
(veelvuldig
gebruik).

Herstelperiode
Aard van de herstelwerkzaamheden

: maart 1983.
Gedeelte van de verzakkingen opgevuld met gemaaid riet.
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Beschrijving van de omgeving
Identiek aan schadegeval IV.
Gegevens muskusrattenbestrijding
Identiek aan schadegeval IV.
Gegevens kade
Identiek aan schadegeval IV.
Omvang schade
Verzakkingen in de kade tot in de binnenkruinli jn, over een
totale lengte van + 6 meter langs de boezemkade. Een ingezakt
gedeelte van 3 meter langs de waterlijn is, door de boer die
dit weiland gebruikt, aangevuld met gemaaid riet e.d. De verzakkingen leverden namelijk direkt gevaar op voor de kade zowel als voor het vee. Verweking langs de binnenteen is opgetreden.
Herstelwerkzaamheden
Herstel is niet uitgevoerd; enkele voorlopige maatregelen zijn
getroffen door de verzakkingen op te vullen met gemaaid riet.
Konklusie
Identiek aan schadegeval IV.

\

<i

f

il

h
!
& 3

4*
S£.:.S

-1-

Waterschap De Stellingwerven
Het waterschap De Stellingwerven heeft een oppervlakte van circa 33.600 ha en ligt in het zuid-oosten van Friesland. De taak
van het waterschap is het beheer over de waterkwantiteit met
inbegrip van het onderhoud van de watergangen met oevers en
kaden.
Schadegeval VI
Datum van rapportering

23 maart 1983.

Ligging schade objekt

Boezemkade langs de Scheene nabij
Nijetrijne. Nijetrijne ligt tussen
Lemmer en Wolvega.

Eigenaar/beheerder

Waterschap De StellingwervenTen gevolge van een watervoerende

Be schri j ving/omvang
van de schade

laag onder de kade is weivorming
langs

de

binnenteenlijn

opgetre-

den. Met vrij grote kracht stroomde het water uit deze wel.
Tijdvak waarin de
schade is gekonstateerd

augustus 1982.

Nadelige gevolgen die
uit dit schadegeval
kunnen voorkomen of
zijn voorgekomen

In geval van uitbreiding van de
weivorming of het ontstaan van een
doorbraak kan de Scheene worden
afgesloten.
Verstoringen
hebben
ernstige gevolgen voor het achterliggende
natuurgebied
(veenpolder) .

Herstelperiode

augustus 1982.
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Aard van de herstelwerkzaamheden

: Door het slaan van een houten damwand is de watervoerende laag afgesloten.

Beschrijving van de omgeving
Achter de boezemkade bevindt zich een veenpolder van circa
3.500 ha. Vanuit de Scheene kan water in deze polder worden
ingelaten. De Scheene is een door middel van sluizen afgesloten gedeelte van het Friese Boezem. De Scheene mondt uit in de
Helomavaart waar door middel van een rinket in de sluis water
in de Scheene kan worden ingelaten ten behoeve van de watervoorziening van de veenpolder. Een gedeelte van de veenpolder
van 800 ha is een natuurgebied, waarvoor de waterhuishouding
zeer belangrijk is.
Gegevens muskusrattenbestrijding
Op diverse plaatsen werden de afgelopen jaren langs de Scheene
muskusratten gevangen. Na de schademelding zijn ter plaatse
ook enkele muskusratten gevangen.
Gegevens kade
De kade is opgebouwd uit veen, heeft een geringe waakhoogte,
een steil buitentalud en een zeer flauw binnentalud (meer een
soort glooiing). Langs de binnenteen bevindt zich een sloot.
Op wat grotere diepte, ongeveer 2,5 meter beneden de kruin,
bevindt zich een zandige laag.
Omvang schade
De schade is opgetreden in augustus 1982. Gedurende de warme
zomerperiode vindt door uitdroging en oxydatie scheurvorming
in het veen van de boezemkade plaats.
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Scheurvorming treedt op tot aan het gedeelte van het veen dat
zich in het grondwater bevindt. Door de aktiviteiten van muskusratten is deze veenlaag in het grondwater doorgraven, waardoor ook hier scheuren werden gevormd. Er ontstond zodoende
een kwelstroom vanuit de Scheene.
Hierdoor trad een overdruk op aan de onderzijde van het veenpakket langs het binnentalud. Het veenpakket kon deze druk
niet weerstaan, scheurvorming ontstond. Dit proces veroorzaakte nabij de binnenteen een krachtige wel.
Herstelwerkzaamheden
Na de vrij snelle ontdekking van de wel is in opdracht van het
waterschap, door middel van het slaan van een houten damwand,
geprobeerd de watervoerende laag af te sluiten. Uiteindelijk
is dit gelukt. De waterstroom is gestopt, waarna grondaanvulling bij de geslagen vier meter lange damwand en ter plaatse
van de wel heeft plaatsgevonden.
Konklusie
De kleine muskusrataantasting heeft vrij grote gevolgen gehad.
De schade is op een arbeidsintensieve, dure manier hersteld.
Hierdoor is, plaatselijk, het ontstaan van een dergelijke wel
in de toekomst uitgesloten. Wanneer de wel te laat zou zijn
ontdekt, had verdere uitspoeling langs het binnentalud het gevolg geweest. Een doorbraak zou zijn ontstaan. Het waterschap
zou dan zijn gedwongen de waterdruk vanuit de Scheene te verlagen door middel van het sluiten van eerdergenoemd rinket. Een
dergelijke afsluiting kan echter verregaande gevolgen voor het
achterliggende natuurgebied hebben.
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Waterschap Vollenhove
Het Waterschap Vollenhove heeft een oppervlak van 33.129 ha en
ligt in het noord-westen van Overijssel. De taak van het waterschap is het beheer over de waterkwantiteit, de waterkeringen
en de land- en vaarwegen.
Schadegeval VII
Datum van rapportering

23 maart 1983

Ligging schade objekt

Ringdijk om Bentuiterpolder langs
het Zwarte Meer, ten zuiden van
Vollenhove.

Eigenaar/beheerder

: Waterschap Vollenhove.

Beschrijving/omvang
van de schade

Afschuiving en afkalving van het
buitentalud. Doorsiepeling aan de
binnenzijde die zich uitbreidde
tot een vrij grote kwel.

Tijdvak waarin de

Eind januari/begin februari 1983

schade is gekonstateerd

na een noordwester storm.

Nadelige gevolgen die
uit dit schadegeval
kunnen voorkomen of
zijn voorgekomen

Ten gevolge van het ontstaan van
de kwel is 10 ha van de achterliggende polder geïnundeerd.

Herstelperiode

Begin februari 1983

Aard van de herstelwerkzaamheden

Provisorisch herstel met behulp
van zand zakken.
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Beschrijving van de omgeving
De Bentuiterpolder ligt ten zuiden van Vollenhove, buiten de
voormalige zeedijk- De westzijde van de polder wordt begrensd
door een uitlopen van het Zwarte Meer. Tegen de ringdijk bevinden zich uitgestrekte rietlanden.
Gegevens muskusrattenbestrijding
(De situatie is vrijwel identiek aan die bij de W.MeyerpolderKampereiland uit het inventarisatierapport).
De aantasting van de kade vindt plaats vanuit de aangrenzende
rietlanden. Bij noordwester storm wordt het Zwarte Meer "volgeblazen" waarbij het waterpeil en hiermee ook de graverij,
tot juist onder de kruin komt.
Op de plaats van de muskusrataantasting zijn na konstatering
van de schade nog vier muskusratten gevangen. Op diverse andere plaatsen langs de ringdijk zijn muskusratschades ontstaan,
afkalving tot in de kruin van de kade, die nog niet tot het
ontstaan van inundaties hebben geleid.
Gegevens kade
De dijk is opgebouwd uit zandig materiaal en afgedekt met een
kleilaag van een variërende dikte. De taluds van de dijk zijn
ongeveer 1:1,5. Aan de binnenzijde bevindt zich een sloot
langs het aangrenzende weiland.
Omvang schade
Eind januari, begin februari 1983 is een dergelijke situatie
met een noordwester storm ontstaan. De reeds aanwezige graverij , direkt naast een betonnen duiker 0 60 cm die onder de
ringdijk loopt, werd uitgebreid tot onder de kruin van de
dijk.
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Diverse afkalvingen en verzakkingen over enkele meters breedte
van de dijk en verzakkingen in de voorberm ter plaatse van de
gangenstelsels werden na het zakken van het peil in het Zwarte
Meer zichtbaar aan de buitenzijde. De overdruk vanuit het Zwarte Meer en de graverij in de kade veroorzaakten een doorsiepeling door de ringdijk, die zich uitbreidde tot een vrij grote
stroompijp. Een gedeelte van 10 ha van de Bentuiterpolder kwam
hierna blank te staan. In de polder, totale grootte 45 ha, bevindt zich geen bebouwing.
Herstelwerkzaamheden
Het gat van de stroompijp is aan de binnenzijde provisorisch
gedicht met behulp van zandzakken. Hierna is de polder door
een bestaand gemaal leeggepompt tot het gewenste niveau.
Konklusie
Doordat er zich geen bebouwing in de polder bevindt en de polder op het tijdstip van de inundatie niet voor beweiding werd
gebruikt, zijn de direkte gevolgen van de schade beperkt gebleven. Gezien het grote aantal muskusrataantastingen langs de
ringdijk en de opbouw van de ringdijk kan worden aangenomen
dat dergelijke inundaties zullen blijven voorkomen.
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Waterschap IJsseldelta
Het Waterschap IJsseldelta heeft een oppervlakte van 23.362 ha
en ligt in het westen van Overijssel. De taak van het waterschap is het beheer van de waterkeringen, de waterkwantiteit
en de wegen.
Schadegeval VIII
Datum van rapportering

23 maart 1983.

Ligging schade objekt

Ringdijk
om
Zwarte
Meer-polder
langs het Zwarte Meer.

Eigenaar/beheerder

Waterschap IJsseldelta.

Beschrijving/omvang
van de schade

Doorbraak van de kade over een
breedte van 12 meter.

Tijdvak waarin de
schade is gekonstateerd

Eind januari/begin februari 1983,
na een noordwester storm.

Nadelige gevolgen die
uit dit schadegeval
kunnen voorkomen of
zijn voorgekomen

Inundatie van 15 ha van het achtergelegen poldergebied. Kelders
van een terpboerderij kwamen blank
te staan.

Herstelperiode

Begin februari 1983.

Aard van de herstelwerkzaamheden

Met behulp van een hydraulische
kraan is de plaats van de doorbraak aangevuld met grond. Na afwerking is aan de buitenzijde een
krammat aangebracht, verzwaard met
zandzakken.

Deze schade is niet opgemeten.
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Beschrijving van de omgeving
De Zwarte Meer-polder ligt ten zuidwesten van Genemuiden op
het Kamper Eiland, buiten de voormalige zeedijk. De westzijde
van de polder grenst aan het Zwarte Meer. Tegen de ringdijk
bevinden zich uitgestrekte rietvelden.
Gegevens muskusrattenbestrijding
(De situatie is vrijwel identiek aan schadegeval VII).
De aantasting van de ringdijk vindt plaats vanuit de aangrenzende rietlanden. Bij noordwester storm wordt het Zwarte Meer
"volgeblazen". Hierbij komt het waterpeil en hiermee ook de
graverij tot juist onder de kruin. Op divarse plaatsen langs
de ringdijk worden muskusratten gevangen.
Gegevens kade
De dijk is opgebouwd uit zandig materiaal en afgedekt met een
+ 20 cm dikke kleilaag. De dijk is in vrij slechte staat de
hoogte van de kruin varieert sterk.
Omvang schade
Tijdens de noordwester storm eind januari/begin februari 1983
is de dijk over een breedte van 12 meter doorgebroken. Hierbij
is een gedeelte van 15 ha van de Zwarte Meer-polder ondergelopen, waarbij kelders van een terpboerderij blank kwamen te
staan. Op enkele andere plaatsen langs de ringdijk zijn doorsiepelingen ontstaan, die met zandzakken zijn gedicht.
Direkt voor de plaats van de doorbraak bevond zich een winterhut van muskusratten in de rietlanden. Waarschijnlijk is de
kade dus mede verzwakt door graverij van muskusratten. Met de
doorbraak zijn echter ook de aanwijzingen voor graverij verdwenen.

-3-

Herstelwerkzaamheden
Met behulp van hydraulische kraan is grond uit de achter de
kade gelegen berm verwijderd. Hiermee is de plaats van de doorbraak weer aangevuld. Na de afwerking van het talud is aan de
buitenzijde een nylon krammat aangebracht, die is verzwaard
met zandzakken.
Er bestaan plannen bij het waterschap om gezien de slechte algehele staat van de ringdijk, deze geheel te herstellen.
Konklusie
In de polder bevinden zich enkele verspreidliggende terpboerderijen. Gezien de diverse muskusrataantastingen in de ringdijk
zijn hernieuwde inundaties te verwachten. Hierbij zullen kelders van de boerderijen onderlopen.
Herstel van dergelijke doorbraken is kostbaar. Met de beschreven herstelwijzen is geen preventie tegen graverij verkregen.
Bij hernieuwde graverij zullen snelle verzakkingen in de taluds optreden ten gevolge van het extra gewicht van de zandzakken.
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Hoogheemraadschap West-Brabant
Het Hoogheemraadschap West-Brabant heeft een oppervlakte van
circa 165.000 ha en ligt in het westen van Noord-Brabant. De
taak van het hoogheemraadschap is het beheer over de waterkwaliteit en waterkwantiteit, de waterkeringen en de vaarwegen.
Schadegeval IX
Datum van rapportering

: 18 mei 1983

Ligging schade objekt

Kade tussen de Bijloop en de Turfvaart, ten westen van Rijsbergen.

Eigenaar/beheerder

Hoogheemraadschap West-Brabant.

Beschrijving/omvang
van de schade

Doorbraak van de kade met een
breedte van 10 meter.

Tijdvak waarin de
schade is gekonstateerd

Begin mei 1983.

Nadelige gevolgen die
uit dit schadegeval
kunnen voorkomen of
zijn voorgekomen

Bij nieuwe regenperioden zal de
doorbraak ten gevolge van de hoge
stroomsnelheden worden uitgebreid.
Problemen met " de waterhuishouding
stroomafwaarts van de doorbraak.

Herstelperiode

Zomer 1983.

Aard van de herstelwerkzaamheden

Zand is aangevoerd hiermee is het
doorgebroken
gedeelte
opnieuw
opgezet.
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Beschrijving van de omgeving
Tussen Zundert en Rijsbergen stromen de Turfvaart en de Bijloop in de richting van Breda. De twee vaartjes lopen hier direkt langs elkaar, zodat een scheidingskade is aangebracht.
Veeteelt en akkerbouw komen in dit stroomgebied voor. De tochten e.d. langs deze landbouwgebieden stromen af naar dé Bijloop of de Turfvaart.
Gegevens muskusrattenbestrijding
Er worden sinds jaren regelmatig muskusratten weggevangen op
de plaats van de doorbraak.
Gegevens kade
De kade is opgebouw uit zand en begroeid met bomen, struiken
en gras. Aan beide oevers van de twee vaarten bevinden zich
weilanden.
Omvang schade
Gedurende langdurige regenperioden stijgt het peil in de beide
vaarten tot nabij het maaiveld van de naastgelegen weilanden
en treden hoge stroomsnelheden op. Begin mei 1983 is tijdens
zo'n regenperiode de gehele kade doorgebroken over een kleine
10 meter breedte. Hierbij is ongeveer 85 m3 grond uitgespoeld
en stroomafwaarts afgezet in de Bijloop. Ten gevolge van het
hoogteverschil tussen de vaarten, werd hierdoor het gehele debiet van de Turfvaart via deze doorbraak afgevoerd naar de Bijloop. In de afgeschoven gedeelten van de kade waren diverse
pijpingangen zichtbaar, op dat moment in gebruik bij konijnen.
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Herstelwerkzaamheden
In de zomer van 1983 is de schade hersteld. Met behulp van
vrachtwagens en een hydraulische kraan is zand aangevoerd en
is het doorgebroken kadegedeelte opnieuw aangelegd.
Onderzoek naar graverij is niet uitgevoerd.
Konklusie
Sinds enkele jaren werden al muskusratten op de plaatsen van
de doorbraak gevangen. Aangenomen mag worden dat door de uitgevoerde graverij de kade ernstig was verzwakt. Dit is nog versterkt door graverij van de hier veelvuldig voorkomende konijnen. Gedurende genoemde regenperiode heeft dit tot het ontstaan van een grote doorbraak geleid. Ernstige gevolgen heeft
de schade niet gehad. Herstel van de kade is moeilijk uitvoerbaar en kostbaar.
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Bijlage IV
B. Schadegevallen I t/m III
Enkele schadegevallen overgenomen uit eerder uitgegeven
schaderapporten van werkgroep 11.
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Schadegeval I
Datum van rapportering

22 september 1982

Ligging schade objekt

Moespotsche Waai tussen Weurt en Beuningen, binnenzijde Waalbandijk.

Eigenaar/beheerder

Polderdistrict Groot Maas en Waal.

Beschrijving/omvang
van de schade

Ringkade van de Waai over ongeveer
80 ra "poreus" door graverij.

Tijdvak waarin de
schade is gekonstateerd

Voorjaar 1982.

Nadelige gevolgen die
uit dit schadegeval
kunnen voorkomen of
zijn voorgekomen

Inundatie omliggend gebied. Inundatie van ongeveer 1 ha is reeds enkele
malen voorgekomen.

Herstelperiode

Voorjaar 1982.

Aard van de herstelwerkzaamheden

Het betreffende kadegedeelte is met
behulp van een hydraulische kraan geheel afgegraven en opnieuw aangelegd
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Beschrijving van de omgeving
De Moespotsche Waai ligt tussen Beuningen en Weurt aan de binnenzijde van de Waalbandijk, tegenover de Steenfabriek "De Staartjeswaard". De uiterwaarden tegenover de Waai zijn nagenoeg tot
aan de bandijk ontgraven.
Vooral in de Moespotsche Waai stijgt het water snel wanneer de
uiterwaarden van de Waal onderlopen. Om dit kwelwater te keren
heeft men de Waai omringd met een kade en stroomafwaarts aan de
binnenzijde van de dijk is een strook land beschermd door een zogenaamde kweldam. Dam en kade zijn opgetrokken uit rivierklei.
Bij extreem hoge waterstanden op de Waal stijgt het water in de
Moespotsche Waai tot + 50 cm van de kruin van deze ringkade.
Gegevens kwelkade
De kade is opgebouwd uit rivierklei en staat op een ondergrond
van voornamelijk zand.
Gegevens Muskusrattenbestrijding
De eerste muskusrattenvangsten zijn omstreeks 1975 in de Waai gedaan. Daarna zijn de vangsten regelmatig gebleven en niet verminderd. Gezien de moeilijke vangomstandigheden vormen aantastingen
ten gevolge van graverij van de muskusrat een blijvend probleem
in de Waai.
Omvang schade
In het beschadigde deel van de ringkade werden en worden regelmatig muskusratten gevangen. De bestrijding wordt vaak bemoeilijkt
door de sterk wisselende waterstanden in de Waai. Bij hoge waterstanden wordt het gangenstelsel door de muskusrat naar boven verlengd.
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Hierbij worden nieuwe in- en uitgangen hoger in het talud gegraven (etagebouw).
In de afgelopen jaren zijn diverse malen schades opgetreden in de
vorm van verzakkingen, doorsiepelingen en uitspoelingen. Het door
de kwelkade omgeven gebied is diverse malen ten gevolge van deze
doorsiepelingen e.d. geïnundeerd. Tijdens de hoogwaterperiode in
de winter van 1981 - 1982 is dit ook gebeurd.
In het voorjaar van 1982 is gekonstateerd dat de ringkade over
een lengte van 80 m doorgraven was door muskusratten.
Herstelwerkzaamheden
De kade is met behulp van een hydraulische kraan geheel afgegraven. Hierna is de kade met de uitkomende klei weer opnieuw aangelegd. Momenteel worden er nog steeds muskusratten in de Waai gevangen. Ook het herstelde kadegedeelte is weer door graverij aangetast;
Konklusie
De ontstane schades zijn geheel veroorzaakt door de graverij van
muskusratten.
Zoals ook is vermeld in het rapport "Invloed van de graverij van
muskusratten op waterkeringen" van maart 1981, is het bijzonder
moeilijk de muskusrat in de Waai afdoende te bestrijden.
De gevolgen van kadedoorbraken zullen hier niet desastreus zijn.
Zij zullen echter wel een blijvende onderhoudspost voor het polderdistrict vormen.
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Schadegeval II
Datum van rapportering

22 september 1982

Ligging schade objekt

Kade nabij hoofdwaterkering Waal hmp
89-90, ten oosten van Nijmegen.

Eigenaar/beheerder

Partikuliere kade.

Beschrijving/omvang
van de schade

Doorgebroken kade over ongeveer 35 m
lengte.

Tijdvak waarin de

Winter 1981 - 1982.

schade is gekonstateerd
Nadelige gevolgen die
uit dit schadegeval
kunnen voorkomen of
zijn voorgekomen

Weinig gevolgen; uiterwaardgedeelte
zal sneller volstromen tijdens opkomend water.

Herstelperiode

Niet van toepassing.

Aard van de herstelwerkzaamheden
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Beschrijving van de omgeving
Nabij steenfabriek "De Vlietberg" bevindt zich een vrij uitgebreid stelsel van kades en hoogten in de uiterwaard. Langs de bandijk loopt een strang van de Oude Waal. Langs deze strang ligt
een oude kade. Deze kade heeft verder geen waterkerende funktie.
Meer in de richting van de Waal ligt de eigenlijke zomerkade. Het
gebied tussen deze eigenlijke zomerkade en de eerder genoemde lager gelegen oude kade, loopt tijdens hoogwater vol doordat het
water vanuit de strang over de oude kade heen stroomt.
Gegevens kade
De kade is opgebouwd uit rivierklei. De ondergrond bestaat voornamelijk uit rivierklei-afzettingen.
Omvang schade
De betreffende, door graverij vanuit de strang verzwakte, oude
kade is tijdens de hoogwaterperiode in de winter van 1981-1982
doorgebroken over een lengte van 35 m. Vanuit de ontstane wiel is
nieuwe graverij waargenomen. De oude kade heeft vele hoogwaterperiodes doorstaan, daarom kan worden aangenomen dat de kade door
graverij in de loop der jaren op een zodanige wijze is verzwakt,
dat ten gevolge van de waterdruk doorsiepelingen zijn ontstaan en
de kade tenslotte is bezweken.
Konklusie
Bij het doorbreken van de kade heeft de graverij mede een rol gespeeld. De gevolgen van de doorbraak zijn echter klein. Voor het
betreffende kadegedeelte is reeds een ontgrondingsvergunning afgegeven.
Bij de doorbraak is ongeveer 4.000 m3 grond weggespoeld.
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Schadegeval III
Datum van rapportering

21 oktober 1982.

Ligging schade objekt

Boezemkade. Exmorravaartje nabij Exmorra.

Eigenaar/beheerder

Waterschap "It Marnelan".

Beschrijving/omvang

Doorsiepeling door boezemkade

van de schade
Tijdvak waarin de
schade is gekonstateerd

Voorjaar 1982.

Nadelige gevolgen die
uit dit schadegeval
kunnen voorkomen of
zijn voorgekomen

Door tijdige ontdekking is geen grote
schade opgetreden. Wanneer de doorsiepeling niet tijdig zou zijn ontdekt,
had de boezemkade ter plaatse geheel
kunnen wegspoelen.
Een poldergedeelte van ongeveer 90 ha
zou dan zijn overstroomd. Op een gedeelte van ongeveer 30 ha hiervan zou
dan ruim een meter water hebben gestaan.

Herstelperiode

Voorjaar 1982.

Aard van de herstelwerkzaamheden

Langs de oeverlijn is een betuining
(perkoenen met azobé vlechtmat van
0,75 m hoogte) geplaatst. Het kadegedeelte achter de betuining is aangevuld met klei.
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Beschrijving van de omgeving
Het Exmorravaartje is onderdeel van het geheel van Friese boezemwateren. Het Exmorravaartje mondt uit in de Makkumervaart, die
via enkele andere kanalen bij Makkum in verbinding staat met het
IJsselmeer. Het poldergebied rond Exmorra bestaat voornamelijk
uit kleigronden, welke veelal als weilanden worden gebruikt.
Gegevens muskusrattenbestrijding
Het werkgebied van de betreffende rayonambtenaar muskusrattenbestrijding omvat het zuid-westelijk deel van Friesland, ongeveer
één derde deel van de gehele provincie.
De laatste maanden van 1982 is een grote toename van het aantal
gevangen muskusratten gekonstateerd. Deze toename manifesteerde
zich voornamelijk in het zuidelijk deel van de provincie. Aannemelijk is, dat de muskusratten vanuit de omliggende provincies
Friesland binnendringen en dat bestaande populaties zich uitbreiden.
In 1981 zijn in geheel Friesland 2.550 muskusratten gevangen. Dit
aantal is in 1982 opgelopen tot circa 5.900 stuks.
Gezien bovenstaande cijfers zal het aantal schades in de kwetsbare boezemkades binnen afzienbare tijd vermoedelijk snel toenemen.
Ook uit kontakten met de rayonambtenaar en diverse dijkbeheerders
is dit naar voren gekomen.
In het zuid-westelijk deel van Friesland waren ten tijde van de
schadeopname, buiten de rayonambtenaar zelf, één vaste muskusrattenvanger en één premievanger werkzaam.
Na konstatering van de doorsiepeling door de boezemkade zijn ter
plaatse tien muskusratten weggevangen.
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Gegevens kade
De kade heeft een hoogte van 1,15 m en is opgebouwd uit klei.
Omvang schade
In het voorjaar van 1982 is de doorsiepeling door de boezemkade
van het Exmorravaartje gekonstateerd. Het weiland aan de polderzijde was ter plaatse van de doorsiepeling verweekt. Aan het buitentalud waren over een lengte van 15,00 m verzakkingen zichtbaar,
enkele tot aan de kruin.
Herstelwerkzaamheden
Ter herstel is in de teenlijn van het buitentalud een rij perkoenen geslagen, over een lengte van ongeveer 15,00 m. Aan deze perkoenen zijn azobé-vlechtmatten bevestigd van 0,75 m hoogte. Achter deze betuining is een klei-aanvulling aangebracht, waarmee
tevens de verzakkingen zijn aangevuld.
Konklusie
Door de tijdige ontdekking van de doorsiepeling heeft dit verder
geen gevolgen gehad.
Het Exmorravaartje is slechts op grote afstand van deze schade
goed af te sluiten. Bij een eventuele doorbraak zou dus een grote
hoeveelheid water de naastgelegen polder in hebben kunnen stromen. Een gedeelte van 90 ha zou zijn ondergelopen. Op een gedeelte van 30 ha zou dan ruim een meter water staan.
Op diverse plaatsen in het Exmorravaartje worden muskusratten gevangen. Door de herstelwerkzaamheden is de doorsiepeling effektief bestreden. De aangebrachte betuining heeft echter weinig preventieve werking tegen graverij; de muskusratten zullen zich met
enige vertraging door de azobé-vlechtmatten knagen.

