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BESTRIJDINQ MUSKUSRAT (Ondatra

zibethica L.)

IN NEDERLAND
(Jaarverslag 1/3/'66-1/ 3/'67)

Algemene toestand

Vergeleken met 1965 zijn de vangsten in het verslagjaar weer aanmerkelijk gestegen
(resp. 5 139 en 9254 ex.). Voor een deel is dit te wijten aan de abnormaal grote neerslaghoeveelheden in 1966, die de bestrijding (controle) hebben bemoeilijkt.
Niet alleen nemen de vangsten van jaar tot jaar toe, maar sinds 1962 is ook het door
muskusratten besmette areaal verd ubbeld.
H et is zonder meer duidelijk, dat dit zich nog steeds uitbreidende gebied, met een
constant blijvend aantal rijksvangers, niet afdoende gezuiverd kan worden van muskusratten.
Wel werd in de periode tussen 1962 en 1966 getracht door inschakeling van een 24-tal
particuliere vangers op premiebasis, het besmettingsgebied te beperken en door inten-
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sievere zuivering de vangsten op de duur te doen verminderen. De resultaten van deze
maatregelen waren onvoldoende; het effect was slechts tijdelijk. Dit komt duidelijk
tot uiting, als we de jaarvangsten van 1962 tl m 1966 bekijken. De opleiding en uitrusting van de 24 ingeschakelde vangers werd eind 1964 voltooid.

standigheden, werden de dieren uit deze gebieden verdreven. In de grensgemeenten
Ossendrecht en Clinge was dit duidelijk aan de vangsten te merken.
Niet alle vluchtelingen echter trachtten zich binnendijks te vestigen. Een groot aantal
ging de uitgestrekte, begroeide, buitendijkse schorren bij Ossendrecht en Woensdrecht
bewonen, terwijl anderen hun toevlucht zochten in het hiertegenover gelegen Verdronken
Land van Saeftinge.
Inmiddels is ook gebleken, dat de muskusratten zich in dit zoutwatermilieu uitstekend
weten te handhaven, terwijl de vermeerdering, evenals elders in ons land, heel normaal
plaats vindt.
Slechts na langdurige perioden van hoog water vertrekt een deel der populatie naar
binnendijkse polders. De dieren dringen die polders meestal binnen via een natuurlijke
waterlozing (niveauverschil tussen eb en vloed wordt benut).
Ook voor onze werkzaamheden heeft dit consequenties. In plaats van met twee
trekperioden per jaar, hebben we hier te maken met een herbesmetting na elke langdurige periode van hoog water in de Wester-Schelde. Wij moeten dus vaker in hetzelfde
gebied terugkomen voor controle en zuivering.
Bij kortstondige perioden van hoog water kunnen we de muskusratten zien ronddobberen op het altijd aanwezige afvalmateriaal zoals dood riet, wieren, kisten, flessen,
planken enz. Deze waarnemingen zijn geheel nieuw en zijn nergens in de literatuur
vermeld.
De bestrijding in de schorren is voor onze vangers een onmogelijke opgaaf. Ten eerste
zou dit werk enorm veel tijd vergen. Ten tweede is het betreden van de schorren voor
personen, die de plaatselijke omstandigheden niet precies kennen, levensgevaarlijk.
Ten derde zullen totaal andere bestrijdingsmaatregelen toegepast moeten worden dan
de nu gebruikelijke. Het is namelijk onmogelijk om de onder de waterspiegel liggende,
door muskusratten bewoonde holen op te sporen. Eb en vloed en de daarmee samenhangende slibverplaatsing wissen nl. alle bruikbare kentekenen weg.
Door enkele ingeschakelde vangers wordt plaatselijk in de schorren jacht gemaakt
op muskusratten met behulp van honden. Bewoonde pijpen worden door de hond

In 1965 handhaven zich de vangsten op het hetzelfde niveau als die van 1964.
In 1966 gaat de stijging van de vangsten echter weer door als vóór 1964. De conclusie
ligt voor de hand. Inschakeling van particuliere vangers op premiebasis kan de taak
van onze rijksvangers verlichten, doch alleen uitbreiding van het rijkspersoneel zal een
uitbreiding van de muskusratten in ons land kunnen voorkómen.

Gebied Zeeland en Scheldemonding
Een onvoorziene en geheel nieuwe ontwikkeling vond plaats in het mondingsgebied
van de Wester-Schelde.
In België werden ten noorden van Antwerpen uitgestrekte gebieden, langs de Schelde
gelegen, voor havenuitbreiding en industrieterrein gereed gemaakt, d.w.z. met zand
volgespoten. De muskusrat, die in dit waterrijke gebied een uitstekend biotoop vond,
had er een enorme populatie opgebouwd.
Door de genoemde werkzaamheden, resp. vernietiging van de gunstige levensom-
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opgespoord en uitgegraven, waarna de ratten worden doodgeslagen of door de hond
gegrepen.
Gezien deze ontwikkeling in de Wester-Schelde, moeten wij aannemen dat ook de begroeide schorren in de Ooster-Schelde via de Zoom besmet zijn geraakt. De vangsten
op Tholen en op diverse plaatsen langs de oevers van de Ooster-Schelde, wijzen in die
richting. Alles verloopt hier echter in een veel langzamer tempo, omdat er geen sprake
is van aanvoer van zeer grote aantallen ratten, zoals in de Wester-Schelde.
Noord-Brabant
De Belgische provincie Antwerpen is zeer zwaar bes met met muskusratten. De druk
tijdens de trekperioden, van de uit België ons land binnendringende dieren, is dermate
groot, dat deze in o ns land niet meer is op te vangen. Daardoor breidt het besmettingsgebied zich ook steeds verder landinwaarts uit.
H et sterkst komt deze ontwikkeling tot uiting in ons rayon Noord-Brabant Midden
(Tilburg), resulterende in een royale verdubbeling van de vangsten t.o.v. 1965.
In rayon Noord-Brabant Oost (Eindhoven) blijven de jaarvangsten betrekkelijk
laag, doch ook hier zijn deze t.o.v. 1965 bijna verdubbeld.
Randwerking van de Antwerpse besmettingshaard en hulpverlening in het aangrenzende bedreigde rayon Noord-Brabant Midden, maken dat onze vanger daar onvoldoende aandacht kan besteden aan zijn eigen gebied.
Rayon Noord-Brabant West vertoo nt percentsgewijze de minste vangsttoename.
Musk11sra1tenschade: één van de 15 dijkdoorbraken Kleine Ne1e bij Nijlen (België)

Over de muskusrattenbestrijding in de provincie Noord-Brabant kunnen wij dan ook
allesbehalve optimistisch zijn.
Er is echter ook een gunstig toekomstperspectief te melden. Ir. Engels, muskusrattenspecialist van Belgisch Limburg, die zijn sporen bij de muskusrattenbestrijding ruimschoots heeft verdiend, werd per 1 januari 1967 mede belast met de bestrijding in de
provincie Antwerpen. Reorganisatie en omscholing van de vangers in dit gebied vergen
veel tijd. Voordat de enorme muskusrattenpopulatie in deze provincie enigszins uitgedund is en wij in Nederland daarvan de resultaten ondervinden, zullen zeker twee tot
drie jaar zijn verlopen.
Zo lang kunnen wij echter niet wachten. Zelfs al zou de toevoer uit Antwerpen geheel
ophouden, dan nog zullen wij zonder personeelsuitbreiding twee jaar nadien niet in
staat zijn om de dan in ons land ontstane haard in te dammen en uit te roeien.
Limburg
In het voorjaar van 1966 werd een 8-tal muskusratten in St.-Odiliënberg en Wessem
gevangen, Dit waren dieren, die via de Roer uit Duitsland binnendrongen. De vangsten
in Maastricht (6) en Eijsden (2) betreffen ratten, die afkomstig zijn uit België. Wij
moeten er hierbij op wijzen, dat deze 8 doorgebroken muskusratten nog geen 1 %
uitmaken van het aantal dieren, dat door Ir. Engels en zij n vangers tussen Luik en
Eijsden is opgeruimd.
Een duidelijk voorbeeld van de resultaten, die men met een goed georganiseerde
bestrijding kan bereiken.
Zuid-Holland
In Maassluis werd een ver ons land binnengedrongen muskusrat gevangen. Bij nader
onderzoek kwam vast te staan, dat het wederom een solitair mannetje betrof, een
z.g. kwartiermaker.
Gelderland en Overijssel
In beide provincies werden tijdens de verslagperiode nog geen muskusratten gevangen, doch voortuitlopend op ons jaarverslag 1967/ 1968, kunnen wij reeds nu
melden dat in Doetinchem en Gendringen langs de Oude IJssel de eerste muskusratten
in de Gelderse Achterhoek werden gevangen.
Ook hier krijgen wij dus op zeer korte termijn een besmettingsgebied erbij.
Schade
Door muskusratten veroorzaakte wegverzakkingen werden aangetroffen in de gemeenten Baarle-Nassau, Alphen en Riel en Nieuw-Ginneken. De schade werd zoveel
mogelijk aan de betrokken gemeentelijke of provinciale instanties doorgegeven. Ook het
euvel van ondergraven en bij hoog water uitgespoelde duikers, werd gesignaleerd.
Ondermijning en lekkage van kleinere dijken werd geconstateerd in de gemeenten
Bergeijk (visvijver) en Zundert (natuurreservaat). In beide gevallen gelukkig niet in
cultuur-, doch in natuurgebieden, waardoor de schade slechts van beperkte omvang
bleef.
Internationale contacten
Met de Belgische autoriteiten, belast met de muskusrattenbestrijding, werd een aangenaam en regelmatig contact onderhouden.
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Vangers en technici uit de Westduitse Bondsstaten Nordrhein en Hessen bezochten
ons land om zich op de hoogte te stellen van de practische uitvoering van ons bestrijdingssysteem. Speciaal het gebruik van Amerikaanse stop-loss klemmen werd gedemonstreerd, omdat deze tot nu toe in Duitsland niet gebruikt werden.
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Wageningen, juni 1967
J. W. Koenders,
Afd. Muskusrattenbestrijding
Directie Faunabeheer

DE VOLKSKRANT
(16-10-67)

Door de heer Koenders werd deelgenomen aan gemeenschappelijke bestrijdingsacties
in het grensgebied van Luxemburg en België.

Muis en mens in één cel
WASHINGTON, I 6 okt. (NYT) - Amerikaanse onderzoekers zijn er in geslaagd voor het eerst bastaardcellen, die eigenschappen van muizen en mensen bezitten, lange tijd in leven
te houden. De muis-menscellen kunnen helpen bij het "in
kaart" brengen van de genen in menselijke chromosomen. Deze
genen bepalen de erfelijke eigenschappen. Als de plaats van
de genen nauwkeurig bekend is, kunnen erfelijke afwijkingen
beter worden onderzocht en misschien worden gecorrigeerd.
De onderzoekers, dr. Mary C. Weiss en dr. Howard Green,
hebben gerapporteerd dat de muis-menscellen in 't laboratorium
van het geneeskundig instituut van de universiteit van New
York reeds zes maanden in leven zijn gehouden. Deze tijd kan
waarschijnlijk nog worden verlengd.
Verwacht wordt dat het onderzoek van de bastaardcellen ook
meer zal onthullen over de manier waarop virussen levende
cellen aantasten. De onderzoekers hopen met name te kunnen
nagaan wat menselijke cellen gevoelig maakt voor infectie door
het polio-virus.
De laatste jaren is in de geneeskunde grote belangstelling
ontstaan voor de mogelijkheid om in de toekomst ziekten te
bestrijden door de chromosomen in de menselijke cel te " repareren". In 1965 hebben Engelse onderzoekers voor het eerst
cellen van muizen en mensen gecombineerd, maar deze leefden
niet langer dan 15 dagen.

Spel
In augustus 1967 heeft de heer W. Basten, gemeentelijke bestrijder in Diessen (N.-Br.),
geruime tijd het spel tussen een eekhoorn en een rat gadegeslagen in het bos. De dieren
liepen achter elkaar rondom een denneboom. Af en toe onderbrak de eekhoorn de
poursuite door 'n eind in de boom te klimmen, doch was telkens spoedig op de begane
grond terug om het spel met z'n makker te hervatten.
Muizensleep
Een der rattenbestrijders van de gemeente Gronsveld (L) maakte in september van
dit jaar melding van het volgende tafreeltje. Hij zag een oude muis tippelen, die door
4 jongen werd gevolgd. De gezinsleden liepen op een rijtje en elk hield zich met de bek
aan de rug van z'n voorganger vast. Hetzelfde verschijnsel is enkele jaren geleden in
Cadier en Keer (L) waargenomen.
,,Ik heb geen ratten"
Ruim een jaar geleden trachtte één onzer ambtenaren aan de eigenaar van een landbouwbedrijf in Hilversum advies te geven omtrent de bestrijding van de daar aanwezige
ratten. Het was hem nl. bekend dat het bedrijf tal van ongenode gasten herbergde. Doch
de eigenaar wenste geen enkele inmenging. ,,Waarom?", zo luidde z'n repliek, ,,ik heb
geen ratten". Waarmee de kwestie voor dat jaar was afgedaan.
In de zomer 1967 werd hetzelfde bedrijf door varkenspest aangetast. De gemeentelijke
bestrijder verscheen ter plaatse om de volgens hem nog altijd aanwezige ratten op te
ruimen. Weer trachtte de eigenaar dit te voorkomen, want: ,,ongedierte heb ik hier
niet".
Ditmaal kon hij er evenwel niet aan ontkomen en zie: na 4 dagen was z'n schatting
met 500 (dode) dieren overschreden!
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Contactlenzen voor ratten
AUCKLAND, J 7 aug. (Reuter) - Op een oogheelkundig
laboratorium in de Nieuwzeelandse stad Dunedin zijn bij ratten
kleine contactlenzen aangebracht ten behoeve van het onderzoek naar oogkwalen bij de mens. Met behulp van speciale
camera's, verbonden met microscopen, hoopt men zo betere
opnamen te kunnen maken van het netvlies van de dieren. De
fotoapparatuur is bekostigd door de Nieuwzeelandse blindenstichting, die ook geld beschikbaar heeft gesteld voor een onderzoekprogramma van drie jaar.
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