
De Muskusrat 
Ondatra zibethicus

CUTE?

OR NOT SO CUTE?

Margreet van Willegen
LCCM



Kenmerken muskusrat

• Dichte, zwarte tot roodbruine vacht;
• Stompe snuit
• Kleine oren
• Gemiddeld gewicht ca. 1 kilo (tot max. 1,5)
• 30-35 cm lang
• Staart max. 25 cm, zijdelings afgeplat
• Voorpoten klein, achterpoten groot



Staart muskusrat

Bovenaanzicht

Zijaanzicht



Voor- en achterpoten



Leefwijze
• Waterrijk gebied;
• Planteneters; gras, wortels en stengels van 

waterplanten;
• Meest voorkomende nestvorm is een bouw in de 

walkant, in koude periodes winterhut;



Winterhut



Leefwijze (2)

• Voortplanting:
- afhankelijk van seizoen en temperatuur;
- in NL gemiddeld drie worpen per jaar;
- Draagtijd ca. 25 dagen; 
- Gemiddeld 6 aantal jongen per worp (1-12); 

• Trekperioden in het voor- en najaar; 
• Natuurlijke vijanden o.a. bunzing, nerts, otter, 

reiger, snoek; 
• Zwemgedrag



Zwemgedrag
• Grootste deel lichaam aan de oppervlakte
• Maximaal 15 minuten onder water, onder 

normale omstandigheden 2 à 3 minuten



Introductie muskusrat

• Begin 19e eeuw door Tsjechische graaf       
5 muskusratten meegenomen uit         
Noord-Amerika;

• Pelsdierhouderijen (m.n. Frankrijk);
• Begin WO II eerste muskusrat in NL 

gesignaleerd



Bestrijding
Schade aan oevers en waterkeringen en 
gewassen leidt tot besluit: bestrijding;
Premiejagen: 7,50 gulden;
Bestrijding onderdeel van 
Plantenziektenkundige Dienst; 
In 1985 Wet voorzieningen ten behoeve van 
inzet en bekostiging muskusrattenvangers;
Coördinatie door PCOM, later (2002) door 
LCCM



Landelijke Coördinatiecommissie 
Muskusrattenbestrijding

• Instellingsbesluit in 2002 door provincies en Unie van Waterschappen 
(UvW) vastgesteld;

• Opdracht: het bevorderen van de landelijke coördinatie van de 
muskus- en beverratbestrijding en het coördineren, begeleiden en 
zonodig entameren van onderzoek. Dit houdt onder meer in het volgen 
van ontwikkelingen in de muskus- en beverrattenbestrijding die van 
invloed kunnen zijn op de landelijke bestrijding(sresultaten), het 
signaleren van knelpunten en het aandragen van oplossingen, het doen 
van voorstellen op het gebied van onderzoek en het schrijven van 
landelijke jaarverslagen en jaarplannen. De LCCM geeft de bij de 
bestrijding van de muskus- en beverrat betrokken organisaties advies;  

• Vertegenwoordigers van IPO (provincies) en UvW;
• Technische Commissie Muskusrattenbestrijding (TCM) met 

vertegenwoordigers bestrijdingsorganisaties;
• In 2005 ook bestuurlijke tak ter bevordering van besluitvorming: BCM



Vangstresultaten 1994-2008
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Vangsten per uur 
1994-2008
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Bijvangsten

Jaarlijks ca. 20.000 bijvangsten:
• Woelrat en bruine rat 72% van de 

bijvangsten in 2008;
• In landelijke opleiding specifieke aandacht 

voor het voorkomen van bijvangsten;
• Gedragscode MRB in NL ingevoerd om 

zoveel mogelijk bijvangsten te voorkomen



Onderzoeken nut- en noodzaak

1.    Gevolgen van graverij van muskusratten in 
waterkeringen

2. Samenhang ontwikkeling populatie muskusratten 
en veiligheidsrisico’s

3. Economische schade van graverij en vraat

4. Alternatieve bestrijdingsstrategieën

5. Preventieve maatregelen

6. Organisatie van de bestrijding



Onderzoek LCCM 
2008-2011

• Populatie-dynamisch-model
• Alternatieve vangmethoden (verdrinkval) 
• Normering
• Veldexperimenten alternatieve strategieën
• Bijvangsten

>  Externe projectleiding en deskundigen 
begeleidingscommissie 



VRAGEN? 

www.muskusrattenbestrijding.nl 
Landelijke CoördinatieCommissie 
Muskusrattenbestrijding

http://www.muskusrattenbestrijding.nl/
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