Bruine ratten en muskusratten
hebben veel gemeen
Ratten

Kortgeleden hee~ het Waterschap Zeeuwse
Eilanden aan de bel getrokken en een waarschuwing afgegeven in de
richting van de Vereniging ~
.......
van Zeeuwse Ge1neenten.
De (onbedoelde) bijvangst van hun muskusrattenbestrijders bleek ten opzichte van het vorige jaar te zijn
verdubbeld. Vond 1nen in '98 nog zo'n 600 bruine ratten in de fuiken, klemmen en klepvalkooien, het jaar
daarop waren dat er al 1187, bijna evenveel als in de _
eerste 3 kwartalen van dit jaar!

Het Waterschap Zee1:wGOES ft een explosieve
se ~ilanden he\latie bruine ratten
groei van de pope Vereniging van
D
- de dieren
geconstateerd.meenten
wi1
Zeeuwse Ge
de volksgeaanpakken omdat ze
zondheid bedreigen.

VERGELIJKBARE BIOTOOP
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Bruine ratten en muskusratten hebben een biotoop
die veel op elkaar lijkt. De bruine rat (Ratt11s 11orvegiws Berkenhout), in de volksmond ook wel de rioolrat genoemd, komt veel voor in de buurt van menselijke bewoning. De hoge waterstand 'jaagt' de ratten richting boerderij. Het verminderde voedselaanbod op het land tijdens het najaar en de winter en
ook het toenemend aantal composthopen dragen
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~

bruine ratten pseudo-vogelpest en trichinose overbrengen.
Voor de bestrijding van bruine ratten in het buitengebied is -wettelijk gezien- nauwelijks iets geregeld.
Formeel gesproken mag de gemeente zich beperken
tot een toezichthoudende en coördinerende taak.
Enkele gemeenten (zoals de gemeente Borsele) hebben op eigen initiatief een preventiebeleid ontwikkeld en de bestrijding van de bruine rat zelf ter hand
genomen.

WETTELIJK KADER
De bestrijding van muskusratten Ondatra zibethiws
(L.) is in Nederland ondergebracht bij Provincies en

dat is niet zonder reden. Muskusratten ondergraven
met hun uitgebreide gangenstelsels dijken en oevers,
ze veroorzaken lekkages en verzakkingen en brengen
ernstige schade toe aan landbouwgewassen in de
buurt van waterlopen. Voor muskusratten bestond
vroeger een meldingsplicht die gold voor alle burgers.

bij aan de toename van de bruine rattenpopulatie.
Net als de muskusrat is de bruine rat een meester in
het graven en zwemmen. Dit zoogdier voelt zich uitstekend thuis in rommelige hoekjes en plaatsen
waar voedsel te vinden is (granen en knolgewassen,
maar ook groenten en fruit, vlees en vis). Afval en
etensresten (zoals voeder voor huisdieren) vormen
voor bruine ratten een waar feestmaal. Bruine ratten
vormen een regelrecht gevaar voor de volksgezondheid. Zij kunnen ziekten als de ziekte van Weil overbrengen, voor voedselvergiftiging zorgen en mogelijk ook varkenspest overbrengen. Het is bekend dat

a. Het hol van de muskusrat heeft de ingang(en} altijd onder water.
b. Bij het hol van de woelrat liggen de ingangen meestal dicht boven
de waterlijn. c. Het hol van de bruine rat ligt vaak hoger op de oever en
kan enkele ingangen hebben. Er vandaan lopen vaak lange, duidelijke
wissels.

CIJFERS EN FEITEN
Het bestrijden van de muskusratten is bij wet aan de provincies opgedragen. Landelijk wordt gestreefd naar een
'onder controle norm'. Deze norm wordt bereikt bij een
uurvangstgemiddelde van maximaal 0,25. In 1999
bedroegen de vangsten per uur gemiddeld 0,69. Er zijn
provincies waar de vangsten per uur zeer hoog uitkomen
(Groningen: 1999 1, 14).
De kosten van het vangen worden
doorgaans gedeeld door het Rijk, de
Provincie en het Waterschap. In 1999
zijn een kleine 300.000 muskusratten
1n ons land gevangen. (In 1998 waren
dat er nog minder dan 250.000). De
meeste muskusratten worden gevangen met fuiken en vangkooien (ca.
80%), hoofdzakelijk tijdens de trekperioden in het voorjaar en in de herfst.
De overige tijd wordt gevangen met
klemmen, die voor de ingang van de
bouw (hol) geplaatst worden. Het streven is om alleen
die vangmiddelen toe te passen die binnen een zo kort
mogelijke tijd het gevangen dier doden.

MUSKUSRATVANGER OOK VOOR
BRUINE RAT?
Elk wa te rsch ap is verantwoordelij k voor d e waterkwa liteit, d e bewaking van de (kwalitei t van de)
waterke ring en de wa te rhuisho uding
in de eigen regio. Daarbij h oort ook de
terugdringing van d e muskusrat. Bij
de uitoefening van hun taken worden
de muskusrattenbestrijders in toen eme nde mate geco nfro nteerd met
bruin e ratten. Feit is d at men steeds
vaker voor ' niets' moet uitrukken; da t
is voor de motivatie nie t goed en voor
de ure ndek king evenmin . Om die
reden is h et goed en nuttig d at h et eerste ka naa l
waar de m elding ' ik heb last van ra tte n ' binnenko mt, dóórvraagt naar bijzonderhed en . De o nderstaande lijst kan h ierbij behulpzaam zijn.

HOE ONDERSCHEID JE EEN BRUINE RAT
VAN EEN MUSKUSRAT?

Q De muskusrat heeft een zijdelings afgeplatte, onbehaarde, zwarte staart en is -vanaf de top van
de neus tot aan het puntje van de staart- gemiddeld zo'n 60 cm lang. De bruine rat heeft een
lichaamslengte van 22 tot 30 cm en heeft een kortere dunne, behaarde, bruine staart.

Q De muskusrat heeft onderhuids veel vet, waardoor je
hem goed ziet zwemmen in het water. Een bruine
rat zie je minder goed omdat hij dieper in het water
ligt.
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Je herkent een muskusrat aan zijn grootte: hij weegt
ongeveer 1,5 kg. Een bruine rat weegt ongeveer een
pond.
Een muskusrat heeft twee sterke graafpoten met elk
vier tenen; de achterpoten zijn veel groter, die hebben 5 tenen maar geen (volwaardige) zwemvliezen.
Tussen deze tenen bevinden zich wel zwemborstels,
korte stevige haren die het zwemmen vergemakkelijken. De bruine rat heeft deze borstels niet.

C, Een muskusrat heeft een stompe snuit; een bruine rat heeft een puntige snuit (hoewel die van
de zwarte rat nog spitser is).
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De oren van de muskusrat vallen bijna helemaal weg in de dikke pels; die van de bruine rat reiken, naar voren geklapt, tot net achter het oog.
.
Aangevreten rietkragen wijzen op de aanwezigheid
van muskusratten: er b lijven korte, schuin afgebeten
stompjes zichtbaar. (Let op: planten met een gerafeld uiteinde zijn door vogels afgebeten.)
Verzakkingen aan de slootkanten wijzen vaak op
muskusratten, evenals ophopingen in de sloot e n
knaagscbade aan oeverplanten.
De muskusrat gebruikt altijd dezelfde route in en uit
het water. Vanaf het water zijn deze (glij)banen duidelijk zichtbaar tussen de begroeiing (ca. 12 cm.
breed). Ook is de muskusrat te herkennen aan gleuven in de waterloop, waar het water langer in blijft
staan.
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MUSKUSRAT IS GEEN RAT

EEN DAG OP STAP. ..

Hoewel de naam anders doet vermoeden, is de muskusrat geen 'echte' rat. Het is een woelmuis (familie
Microtidae). De muskusolie waarnaar de muskusrat
genoemd is, bevindt zich in twee klieren bij de
staartwortel en speelt een rol bij de voortplanting en
bij de verdediging van het territorium (m.n. in het
voorjaar). De muskusrat heeft een middel- tot donkerbruine rug (soms grijsachtig of kastanjebruin) en
een lichtere buikzijde. Eén muskusrat kan in een
gunstig seizoen voor wel 16 tot 28 nakomelingen
zorgen. In hetzelfde seizoen kunnen de jonkies van
de eerste worp zelf alweer jongen krijgen.

Han Karsenberg, senior adviseur van h et KAD, ging
een dag op stap met een muskusrattenbestrijder van
het eerste uur. "Op een vroege morgen rijden we met
Jan te Veldhuis h et landgoed Warmelo op. Jan is al
16 jaar werkzaam als muskusrattenbestrijder en is in
dienst bij de provincie Overijssel. "Mensen
verklaren mij wel
eens voor gek,
maar dit is het
mooiste beroep van
de wereld. Je bent
de hele dag in de
buitenlucht en ziet
veel meer van de
n atuur dan alleen
dat slootje met de
rattenvallen". Samen
met 35 collega's is hij
verantwoordelijk voor de bestrijding van de muskusrat in de provincie Overijssel. Het gebied waar
Jan de muskusratten vangt bestrijkt grofweg de driehoek Haaksbergen, Bathmen, Diepenheim.
"We hebben er weer een gezien·•, vertelt d~
dochter van de
eigenaar van het
landgoed. Jan is al
enige tijd bezig
om de vijvers en
grachten rondom
het kasteel ratvrij te
krijgen, maar de
laatste exemplaren
zijn moeilijk te vangen. "Waarschijnlijk
hebben ze al een
keer een klem gevoeld en dan komen ze niet snel
naar zo'n plek terug". Uit de auto worden een paar
grote lieslaarzen gehaald en een paar handschoenen. Aangekomen bij
de gracht wijst Jan op
een lichte zandplaat
op de bodem. De
zandplaat is afkomstig
uit de oever, waar de
rat een gat
heeft gegraven.
Jan springt
de gracht in
en voelt tussen de oeverbegroeiing naar een holingang. Het blijkt een oud hol te zijn.
Verderop heeft hij een klem staan.
Alleen als je het weet, zie je tussen het
riet een roestige ketting onder water verdwijnen. Jan trekt de ketting naar boven
en in de klem zit een dode muskusrat.
"Heb ik hem eindelijk gevangen", zucht
Jan. "Dit was een hele slimme". De overige klemmen op het landgoed zijn leeg.
Een half uur later lopen we door de

MUSKUSRATTEN VANGEN
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De muskusrat leeft zeer verborgen in een sterk
begroeide omgeving, riet en biezen en bewoont bij
voorkeur oevers van
stilstaand water. Het
is een uitstekend
zwemmer en duiker,
die zich voedt met
moeras- en waterplanten, wortelstokken en landbouwgewassen. De muskusrat graaft holenen gangensystemen
in oevers en maakt
tegen de winter vaak
een winterhut in
ondiep water. Chemische bestrijding
van de muskusrat is
bij wet verboden. In
België
overigens
niet. Als vangmiddelen worden voornamelijk klemmen gebruikt, fuiken, vangkooien en opvangbuizen.
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berm van de autoplakken". Voor vandaag stopt Jan ermee; morgen is
snelweg Al en komen
er weer een dag en zijn er zeker weer muskusratten.
bij een brede beek
"Ik kan me overigens best indenken dat sommige
met wuivende rietkramensen het zielig vinden, maar we willen in
gen. "De laatste jaren
Nederland toch allemaal droge voeten houden?"
wordt door het maaibeleid van de overheid
Optimale leefomgeving
het
opsporen
en
Het natuurvriendelijke beheer van watergangen
bestrijden van de musheeft soms een averechts effect op de muskusrattenkusratten steeds moeibestrijding. Oevers worden minder gemaaid, waarlijker. Door de begroeidoor de watergangen minder goed en grondig door de
ing zien we veel minder sporen ". De laarzen worden
m11skusrattenbestrijders bewerkt kunnen worden.
weer aangetrokken en we begin nen aan een tocht
Door o.a. de anti-verdrogingsplannen en de aanleg
langs de beek, op zoek naar sporen van de muskusvan paddenpoelen en nevengeulen in de uiterwaarrat. Een kilometer verderop heeft Jan enige
den ontstaat voor de muskusrat een optimale leeftijd geleden een
omgeving. Hierdoor neemt de populatie toe.
fuik aangebracht
en h et blijkt dat
er een rat in is
DE BEVERRAT
gezwommen en
verdronken. "De
De muskusrattenbestrijders constateren dat behalve
muskusratten gaan
het aantal bruine ratten ook het aantal beverratten
vaak de h ele oever
Myocastor coyp11s (Molina) langzamerhand toeaf naar voedsel en
neemt. De provincies zijn er voorsta nder van om de
zwemmen
graag
bestrijding van de beverrat gelijk met de bestrijding
holen in. Door het
van de muskusrat mee te n emen. Niet alleen vanuit
plaat sen van een
kostenoverwegingen, maar ook omdat beide soorten
fuik in een buis kun je deze ratten vangen ".
schade toebrengen aan waterstaatswerken en landTeruggekomen bij de auto vertelt Jan dat de meeste
bouwgewassen.
men sen positief tegenover zijn werkzaamheden staan.
Een enkele keer
heeft hij meegemaakt dat mensen,
met name binnen de
bebouwde kom, minder prettig reageerden omdat ze zich
voelden aangetast in
hun privacy.
De dag loopt op zijn
einde en er zijn diverse
ratten gevangen. Zoals Jan al had gezegd, het is een
mooie baan, maar wel een hele zware. Het hele jaar
door, bij mooi en bi j slecht weer langs strakke waterDe beverrat, ook wel nutria genoemd, komt oorgangen, maar ook
spron kelijk uit Zuid Amerika en is in Europa
door ruig terrein,
geïmporteerd voor zijn vacht. De beverratten in
moeten de vallen 1se
Nederland zijn voornamelijk via Duitsland on s
worden gecontro- galand binnengekomen. De dieren zijn nog een
leerd. En je blijft ens
stuk groter dan de muskusrat en kunnen wel 40
bezig, want de mus- een
tot 60 cm lang worden waarbij een gewicht van
'1/aan
kusrat is een dier dat Jge- Door onze verslaggever
10 kg (!) ka n worden gehaald. Ze leven o.a. van
v f
tweemaal per jaar 11or- ARNHEM - Een· werkgroep
vis, slakken en (water)planten. Omdat de
derzoekt
o
on
d e Europese Unie
. •1< maken van
een ander leefgebied
beverrat slecht tegen kou kan, zal in een strenl
het onschade IJ
f kooi
opzoekt, in het voorge wi nter een groot deel van de populatie stermuskusratten met klem o . ht
. .
d Europese nc en in het najaar. Zelfs
ven. Door het aantal milde winters van de
in striJd is met e
heeft
lijn. Is dat het geval, danbleem
in de winter als er ijs
afgelopen jaren is het dan ook n iet vreemd dat
Nederland een groot pro
.
op de watergangen
de populaties nu juist groeien. rn· de provinIn de richtlijn is bepa~d ~~~~;~
ligt. "Je ziet dan ook et dier dat in een klem o va
cies Zuid Holland en Li mburg zijn dit jaar al
'
allerlei aanwijzingen -.u- binnen 300 seconde1'. dood;~:~
honderden beverratten gevangen.
.. De regel is een 1aar ge
als luch tbelletjes en ie z1Jn. d ·ngen van de dierenbeop aan n
keuteltjes die tegen de
scherming ingesteld.
onderkant van het ijs

Vangst van
muskusrat
wellicht taboe
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