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Voorwoord 

 

‘Muskusratten in de Oostvaardersplassen, populatieomvang, verplaatsingen en graafactiviteiten.’ Het 

eindproduct van mijn studie Bos- en Natuurbeheer aan de Hogeschool Inholland te Delft. 

 

In samenwerking met het Waterschap Zuiderzeeland, Altenburg & Wymenga, Dierenbescherming als 

hoofdstagebegeleider en Staatsbosbeheer ben ik van mei tot december 2014 druk bezig geweest 

met het uitvoeren van het onderzoek en het schrijven van dit rapport. Het beantwoorden van de 

hoofdvraag is ten dele gelukt. De uitkomsten van een onderzoek als deze zijn onderhevig aan zoveel 

factoren dat het eigenlijk moeilijk in één advies te vatten is. 

 

Ik heb binnen de onderzoeksperiode mijn netwerk uit kunnen breiden en heb mij overal welkom 

gevoeld. De vele uren op de Dierenbescherming hebben uiteindelijk zeker opgeleverd wat ik had 

gehoopt van deze samenwerking. Dat ik bijna zoveel uren in de auto heb gespendeerd om met 

regelmaat van Den Haag naar de Oostvaardersplassen en het Waterschap in Lelystad te reizen neem 

ik dan ook voor lief. 

 

Ik wil een aantal mensen in het bijzonder bedanken; mijn onderzoeksbegeleider vanuit de 

Dierenbescherming Femmie Smit. Voor inhoudelijke ondersteuning Daan Bos en Fokke Jonkman. En 

natuurlijk ook Michael Baars voor alle kennis en kunde en het gezelschap tijdens het veldwerk in de 

Oostvaardersplassen. Een prachtig natuurgebied waar ik nu het voorrecht heb gehad een aantal 

weken door te brengen, met speciale dank voor de knusse verblijfplaats door Staatsbosbeheer. 

Tevens dank aan mijn begeleider vanuit Inholland Ton Bezemer welke altijd goed advies en of 

antwoord had op mijn vragen en was er ruimte om koersen te bepalen en deadlines af te spreken, 

iets wat ik zeker nodig heb gehad. 

 

Ook gaat mijn dank uit naar alle andere mensen die zich met dit onderzoek hebben willen bemoeien. 

Hoewel het soms lastig is om vanuit zoveel stemmen een verhaal te vormen heeft het mij veel 

opgeleverd en is het al met al een zeer leerzame weg geweest. 
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Samenvatting 

 

In dit onderzoek is onderzocht wat de  deelpopulatie, graafactiviteiten en de mate van verplaatsing 

van de muskusratten is binnen het onderzoeksgebied in de Oostvaardersplassen
i
. (in deze 

samenvatting de OVP genoemd). Ook werden vangstgegevens van de afgelopen jaren bestudeerd, 

werd een vergelijking gemaakt met de, op dit moment beschikbare, eerste uitkomsten van de 

‘Landelijke veldproef muskusratten’
ii
 en de vangstgegevens van het omliggende gebied rond de OVP 

Het doel van het onderzoek is het maken van een inventarisatierapport over de onbestreden situatie 

in de OVP, en de bestreden situatie daarbuiten. Aan de hand van dit inventarisatierapport kan de 

Dierenbescherming haar visie over het beheer van de muskusrat beter vormgeven.  

Voor deze studie is verschillende literatuur bestudeerd en is er naar de vangstgegevens en inzet van 

uren tussen de periode 1990-2013, waarbij een onderscheid is gemaakt in verschillende zones. 

Daarnaast is er in het veld een inventarisatie gedaan naar aantallen muskusratten en naar de mate 

van graverij. De uitkomsten hiervan zijn vergeleken met beschikbare resultaten uit de ‘Landelijke 

veldproef muskusratten’  

 

De uitkomsten van dit onderzoek hebben antwoord gegeven op de vraag; 

Kijkende naar populatieomvang, verplaatsing en graafactiviteiten van muskusratten in een 

onbestreden situatie en hoe zich dat verhoudt met een bestreden situatie, kan het beheer dan 

diervriendelijker worden ingericht? 

 

In bestudeerde literatuur wordt gesteld dat de muskusratten een positief effect hebben op het 

ecosysteem door het dynamische karakter van de dieren in de vorm van graverij en het wegnemen 

van vegetatie voor voedsel en burchten (Conners et al,1999). Dit draagt bij aan het  vergroten van de 

soortenrijkdom wat betreft flora en fauna. De aantallen burchten, en daarmee waarschijnlijk ook de 

aantallen muskusratten, kunnen zich stabiliseren op een lager niveau, dan de initiële hoge dichtheid 

na eerste vestiging in een gebied als bijvoorbeeld het habitat, ziektes, of de populatie aanwezige 

roofdieren verandert in voor de muskusrat negatieve zin. De literatuur is echter niet eenduidig op dit 

thema. Het is ook mogelijk dat aantallen blijven fluctueren op een relatief hoog niveau.
iii
 

 

Er worden diverse alternatieve bestrijdingsstrategieën besproken in de literatuur; 1) 

objectbescherming, hierbij wordt enkel bestreden rondom kwetsbare objecten, 2) gedifferentieerde 

inzet in tijd, hierbij wordt bestrijding ingezet in de meest optimale periode en 3)  gedifferentieerde 

inzet in ruimte, hierbij wordt enkel in de meest optimale gebieden bestreden.  De bestrijding in 

Nederland wordt nu nog jaarrond vlakdekkend uitgevoerd. Geen van de alternatieven wordt in 

praktijk nog toegepast. Een uitzondering hierop zijn de OVP, hier wordt een alternatieve strategie 

toegepast sinds 2006; van vlakdekkend is er overgegaan naar uitstroombeperking. Hierbij  wordt er 

in het moerasgebied niet meer bestreden, wel in de randzone daar omheen.   

Gekeken naar de vangstaantallen kan geconcludeerd worden dat, met behulp van een Two-way 

Anova toets, vóór de strategie wijziging binnen de OVP (1990 t/m 2004) significant minder 

muskusratten zijn gevangen dan in de omgeving. Na de strategiewijziging in 2005 zijn er juist 

significant meer muskusratten gevangen in de randzone van de OVP in vergelijking met de omgeving. 

Het aantal vangsten daalde de eerste 5 jaar nadat bestrijding in het moerasgebied van de OVP was 

stilgelegd. Pas sinds twee jaar stijgen de aantallen weer in de OVP met grotere toename dan de 

omgeving.  

Echter moet hier ook rekening gehouden worden met een wisselend waterpeil in het moeras en met  

wisselende bestrijdingsinzet welk mogelijk van invloed zijn geweest op de populatieomvang en 

vangstaantallen. 

 

Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat de huidige populatie dichtheid binnen de OVP hoger is ten 

opzichte van de andere locaties waar Mark and Recapture
iv
 plaats heeft gevonden.  
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Ook zijn graafactiviteiten in grote getalen waargenomen in de OVP. Meer dan in vergelijking met de 

gegevens uit de landelijke veldproef. Een belangrijk punt hierbij is echter dat er nooit herstel van de 

oevers of kades heeft plaats gevonden in tegenstelling tot de rest van Nederland. Ondanks gebrek 

aan herstelwerkzaamheden zijn er tot op heden ook geen risico’s ontstaan.  

Het belangrijkste punt van discussie met betrekking tot dit onderzoek is de uitgevoerde zender-

inventarisatie. Met de huidige inventarisatie naar de bewegingen van de gezenderde muskusratten in 

de OVP was het slechts beperkt mogelijk de dieren in het veld te volgen. Mede hierdoor was een 

individu al snel buiten het bereik van de ontvanger. 

Gegevens omtrent maximale verplaatsing van de muskusratten zijn dus moeilijk te interpreteren 

maar lijken buiten de OVP een grotere spreiding en maximale afstand te laten zien. 

Voor een beter inzicht in de aantallen in het proefgebied van de OVP zou een derde inventarisatie 

ronde gewenst zijn om na te gaan wat de effecten van geboortes, sterfte, immigratie of emigratie 

zijn. Met een derde inventarisatie kan het programma MARK worden gebruikt welke naast een 

schatting van de populatie ook bijvoorbeeld sterfte kansen kan berekenen. Dit kan door bijvoorbeeld 

gebruik te maken van het Joly-Seber model (Cooch & White, 2014).  

 

Vanuit het onderzoek zijn 3 adviezen opgesteld. Een richting de Dierenbescherming, 1 richting 

Staatsbosbeheer en 1 richting het Waterschap. Het advies dat gedestilleerd kan worden uit dit 

onderzoek is specifiek gericht aan betrokken partijen; 

 

Staatsbosbeheer  

Het effect van het beheer zoals dat in de huidige situatie binnen de OVP gebeurt vormt voor 

Staatsbosbeheer geen aanleiding om hier veranderingen in aan te brengen.  

De mate van graverij is wel zodanig hoog dat het van belang is de mogelijke effecten op de 

waterkeringen binnen de plassen goed te monitoren. Om schade aan gebouwen zoals de 

bezoekerscentra te voorkomen zouden er permanente graafwerende maatregelen kunnen worden 

genomen.  

 

Dierenbescherming 

Gezien het feit dat er bij een strategie waarbij volledig gestopt zou worden met bestrijden is de 

grootste onbekende factor de potentiele kostenstijging van herstelwerkzaamheden welke een 

mogelijk grotere muskusratten populatie met zich mee zou kunnen brengen. In de OVP is het 

mogelijk om te kijken wat er met een hogere populatie gebeurt op het gebied van graverij. Door dit 

nauwkeurig te monitoren kunnen de financiële gevolgen van een verhoogde muskusrattenpopulatie 

op een waterkering in beeld worden gebracht in een gecontroleerde omgeving.  

 

Waterschap Zuiderzeeland  

In de huidige strategie van vlakdekkend en jaarrond bestrijden worden zowel passieve als actieve 

middelen ingezet. De vangstverhouding tussen rammen en moertjes is tijdens de trekperiode 70%-

30%. Er vanuit gaande dat de Waterschappen op dit moment nog steeds inzetten op het verlagen 

van de populatie om daarmee schade te verminderen, en niet op het toepassen van preventieve 

graafwerende maatregelen in de kwetsbare objecten zou er gezien de hoge reproductie mogelijk een 

slag gemaakt kunnen worden door meer aandacht te geven aan gerichter bestrijden op de moertjes. 

Uit het onderzoek van Heidinga (2006) wordt duidelijk dat er gerichter gevangen kan worden op 

geslacht door met actieve vangmiddelen te werken in de periode dat de dieren het meest honkvast 

zijn.  Door de inspanning tijdens deze periode te blijven concentreren op het speuren en plaatsen van 

klemmen kan een verhouding van ongeveer 50% - 50% worden behaald.  

 
1
 Het veldwerk is uitgevoerd op een gebied van 227ha met 3720 meter watergang.  

2
 De landelijke veldproef is een meerjarige proef waarin het verband tussen het aantal bestede velduren en graafschades, welke mogelijk      

  ontstaan aan dijken en kades, wordt gezocht (UvW, 2012). 
3
 Tegenstrijdige onderzoeken van Danell (1996) en Errington (1954). 

4 Een onderdeel van de Lincoln-Petersen methode waar uit metingen een populatieschattingen kan worden gemaakt. 
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1. Inleiding  
 

Aanleiding  

De Dierenbescherming is, samen met haar achterban, de grootste organisatie van Nederland die zich 

sterk maakt voor de belangen van alle dieren: gezelschapsdieren, landbouwdieren, in het wild 

levende dieren en proefdieren. De Dierenbescherming hanteert het standpunt “nee-tenzij” ten 

opzichte van overlastbestrijding en draagt er zorg voor dat er gekeken wordt naar de 

noodzakelijkheid en of er alternatieven mogelijk zijn. Dit afstudeeronderzoek wordt gedaan voor de 

Dierenbescherming binnen het beleidsterrein ‘In het wild levende dieren’.  

De opdrachtnemer van deze opdracht is student aan hogeschool Inholland, te Delft, opleiding Bos en 

Natuurbeheer.  

 

De muskusrat is al sinds 1940 aanwezig in Nederland (Troostwijk, 1976). Sinds het dier in Nederland 

is, wordt deze al bestreden om verspreiding te voorkomen en dijken, kades en waterkeringen te 

beschermen tegen schades die kunnen ontstaan door hun graafgedrag. De muskusrat leeft in de 

oevers van watergangen waar deze pijpen en nestkommen graaft. De ‘bouw’ kan in omvang variëren, 

van een enkele pijp en nestkom tot meerdere pijpen en nestkommen. Deze bouwen kunnen leiden 

tot verzakkingen in de oevers en in het uiterste geval tot het doorsijpelen van water. Dit kan 

gevolgen hebben voor de structurele stevigheid van het object (Gaaff et al. 2007). 

 

De muskusrat wordt in heel Nederland door middel van klemmen en vallen gevangen waarbij de  

bestrijding gedurende het gehele jaar wordt uitgevoerd. De vangmiddelen worden geplaatst bij 

wissels, de vaste loopsporen binnen het territorium, of onder water bij de ingangen van de pijpen 

naar de bouw (van Vliet, 2003).  

Ondanks de huidige vorm van bestrijding kunnen graafschades, welke een gevolg zouden zijn van de 

aanwezigheid van de muskusrat, niet worden voorkomen (Gaaff et al. 2007). Dit roept de vraag op of 

de huidige manier van bestrijden van deze diersoort nog wel wenselijk is en vooral op welke manier 

dit gebeurt. Daarnaast brengt het huidige beleid hoge kosten met zich mee zonder een aantoonbare 

verband tussen bestrijding en schadepreventie. Reden genoeg voor een verandering in aanpak. 

Daarnaast vindt de Dierenbescherming het vanuit het oogpunt van dierenwelzijn ook noodzakelijk 

dat de aanpak verandert. Een aanpak met meer oog voor het dier en gerichter op een structurele 

oplossing.  

 

Echter, onduidelijk is welke alternatieve aanpak het meest geschikt is, denkende vanuit verschillende 

perspectieven (dierenwelzijn, veiligheid, kosten). Een mogelijkheid zou zijn om geheel te stoppen 

met de bestrijding en alleen daar waar schades ontstaan, deze herstellen. Maar deze stap is risicovol 

en het zou nuttig zijn om inzicht te krijgen in het verloop van een muskusrattenpopulatie en hun 

graafgedrag in een onbestreden situatie in Nederland. Op basis van dat inzicht kunnen goed 

gewogen beslissingen t.a.v. het muskusrattenbeheer genomen worden.  

 

Het vangen en doden gebeurt bijna in heel Nederland, met uitzondering van de Oostvaardersplassen. 

Hier worden in het moeras gebied de muskusratten niet bestreden. Het hier beschreven onderzoek 

zal onderzoeken wat de populatieomvang, graafgedrag en de mate van verspreiding van de 

muskusratten binnen het onbestreden gebied is. Ook vangstgegevens van de afgelopen jaren worden 

bestudeerd. Zowel aan de directe randen van het onbestreden gebied, als de verder gelegen 

uurhokken. Door hier naar te kijken en ook naar de, op dit moment beschikbare, eerste uitkomsten 

van de ‘Landelijke veldproef muskusratten’ kan bepaald worden of het muskusrattenbeheer in de 

bestreden gebieden op een andere manier kan worden ingericht. De landelijke veldproef is een 

meerjarige proef waarin het verband tussen het aantal bestede velduren en schades welke mogelijk 

ontstaan aan dijken en kades wordt gezocht (UvW, 2012). Hierbij worden in een proefuurhokken 

(uurhok is 5x5km) ook muskusratten levend gevangen om de populatie ontwikkeling te kunnen 
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volgen. De dieren worden hierbij levend gevangen, gemerkt, losgelaten en mogelijk terug gevangen. 

Het onderhavige onderzoek is een samenwerking van Waterschap Zuiderzeeland, Altenburg & 

Wymenga, Dierenbescherming en Staatbosbeheer. De Dierenbescherming is de 

hoofdstagebegeleider.  

 

Het doel van dit onderzoek is het maken van een inventarisatierapport over de onbestreden situatie 

in de Oostvaardersplassen, de uitstroom en de direct aangrenzende gebieden. Dit moet inzicht 

bieden in de populatie en eventuele uitstroom, het graafgedrag  en de verplaatsing. Hieruit kan 

worden opgemaakt of er significante verschillen bestaan tussen de bestreden en onbestreden 

situatie. Hiermee kan de Dierenbescherming haar visie over het beheer van de muskusrat beter 

vormgeven, en mogelijk kan het Waterschap Zuiderzeeland haar beheerstrategie aanpassen.  

 

Vanuit de aanleiding kan de volgende probleemstelling worden gedestilleerd: 

Ondanks de huidige actieve vorm van bestrijding kunnen graafschades, welke een gevolg zouden zijn 

van de aanwezigheid van de muskusrat, niet worden voorkomen. Dit roept vraagtekens op of de 

huidige manier van bestrijden van deze diersoort nog wel wenselijk is, en vooral op welke manier dit 

gebeurt. Daarnaast brengt het huidige beleid hoge kosten met zich mee zonder aantoonbaar 

verband tussen doding en schadepreventie. 

 

Hoofdvraag 

Kijkende naar  populatieomvang, verplaatsing en het graafactiviteiten van muskusratten in een 

onbestreden situatie en hoe zich dat verhoudt met een bestreden situatie, kan het beheer dan 

diervriendelijker worden ingericht? 

 

Deelvragen 

1. Welke rol speelt de muskusrat in het ecosysteem? 

2. Wat gebeurt er in het buitenland met populatieomvang in gebieden waar niet wordt 

bestreden? 

3. Wat is de huidige, normale, bestrijdingssituatie in Nederland? 

4. Welke alternatieve bestrijdingsstrategieën  (rekening houdend met dierenwelzijn, veiligheid 

en kosten) zijn eerder voorgesteld? 

5. Wat is de situatie in de Oostvaardersplassen qua populatieomvang nu en in het verleden, en 

het de mate van verplaatsing en graafgedrag van muskusratten? 

6. Hoe verhouden aantallen en graafgedrag in de Oostvaardersplassen waar sinds 2006 niet 

meer bestreden wordt zich met andere delen  van Nederland waar wel bestreden wordt? 

 

Leeswijzer  

Hoofdstuk 2 omschrijft de onderzoeksmethodiek. Hierin worden verschillende onderdelen worden 

besproken zoals de literatuur, de te verzamelen gegevens en het onderzoeksgebied. 

Hoofdstuk 3 omvat de literatuurstudie waarin beschreven wordt hoe de muskusrat leeft (hoofdstuk 

3.1). Hierop volgend komt hoofdstuk 3.2 waarin de onbestreden situatie in het buitenland wordt 

beschreven. In hoofdstuk 3.3  komt de bestrijding in Nederland aan bod en welke middelen hier voor 

worden ingezet. Vervolgens worden in hoofdstuk 3.4 verschillende alternatieve strategieën 

besproken op basis van de bestudeerde literatuur.  

In hoofdstuk 4 zijn de resultaten uitgewerkt van onder anderen de bestrijdingsinzet (hoofdstuk 4.1), 

de vangsten en inzet in de OVP en omgeving (hoofdstuk 4.2) en de huidige deelpopulatie, 

verplaatsing en graverij (hoofdstuk 4.3). De resultaten van de landelijke veldproef zijn opgenomen in 

4.4.  Tenslotte zullen hoofdstuk 5 en 6 het advies en de conclusie vormen, hoofdstuk 7 bevat de 

discussie en in hoofdstuk 8 wordt er afgesloten met aanbevelingen aan de betrokken partijen.  
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2. Onderzoeksmethodiek  
 

In dit hoofdstuk wordt nader uitgewerkt hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Het is verdeeld in vier 

fasen: Literatuur, onderzoek, analyse en het plan. Onderstaand onderzoeksmodel (Afbeelding 1), dat 

is opgesteld aan de hand van de verschillende deelvragen,  vormt een schematische weergave van 

het onderzoek.  

 

 

 
Afbeelding 1. Onderzoeksopzet schematisch weergeven in een onderzoekmodel. 

 

2.1 Literatuur 
In deze paragraaf wordt door middel van literatuurstudie gekeken naar de gedragingen en het 

beheer van de muskusrat. De informatie over de muskusrat wordt vergaard uit o.a. de bibliotheek, 

vakbladen en publicaties of via het internet, door gebruik te maken van de diverse databanken zoals 

Science Direct, en Elsevier en Google Scholar. Tevens wordt er gebruik gemaakt van Mendeley.  

Bij het literatuuronderzoek wordt zoveel mogelijk relevante informatie voor het onderzoek gezocht.  

De studie is zowel ter verdieping op het onderwerp als voor de bredere achtergrondinformatie.  

Binnen deze studie zal een combinatie worden gemaakt van zowel de systematische methode als de 

sneeuwbal methode (Nederhoed, 2011; Kallenberg  et al, 2011).  
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2.2 Onderzoek 
Onderstaande geeft een omschrijving van de proefgebieden en verschillende onderzoeksmethoden. 

Deze studie omvat meerdere onderdelen welke samen een zo compleet mogelijk beeld moeten 

geven van de onbestreden situatie welke vervolgens kan worden vergeleken met de bestreden 

situatie. Er wordt gekeken naar de historische vangsten, in zowel de on- als de bestreden situatie en 

of deze zich anders hebben ontwikkeld sinds wijziging van strategie binnen de Oostvaardersplassen. 

Ook is er gekeken naar hoe de dieren zich gedragen binnen de OVP in de vorm van graafgedrag en 

verplaatsing. Dit om te kunnen bepalen of bij de onbestreden situatie mogelijk meer schades 

optreden of dat de dieren snel wegtrekken uit het gebied. Tot slot worden de onderzoeksresultaten 

van de landelijke veldproef, die in dit onderzoek meegenomen worden, besproken.   

 

2.2.1 Oostvaardersplassen  

De Oostvaardersplassen is een Natura 2000 gebied met een uitgebreide historie. Voor deze studie is 

het gevoerde beleid aangaande muskusratten van belang. Maar ook de veranderingen in waterpeil 

en de grote grazers (Beemster, 2012). Totaal beslaat het gebied zo’n 6000 hectare bestaande uit bos, 

grasland en moeras. 1600ha bestaat uit open water, 2000ha wordt gevormd door riet en de overige 

2400 ha bestaat uit bos en graslanden (zie afb. 2). Het veldwerk is uitgevoerd op een gebied van 227 

ha (zie 2.2.3.).  

 

 
Afbeelding 2. Overzicht van de Oostvaardersplassen het moerasgebied, de kade en het droge grazig gebied  (Dienst 

landelijk gebied, 2014).   
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Zoals op afbeelding 3 te zien is, is de waterstand in het westelijke deel van het moeras sterk verlaagd 

en zelfs drooggelegd van 1987 t/m 1990. Vanaf 1991 is het waterpeil weer langzaam opgevoerd van 

droog naar nat tot 1998. Vanaf 1998 is het zeer nat. Het oostelijke deel is relatief stabiel gebleven 

met een gemiddelde waterdiepte in het moeras tussen de 5 en 10 cm (Beemster, 2012).  

 

 

Afbeelding 3. Verloop van de waterstanden in de moeraszone in het westelijke en oostelijke deel van de 

Oostvaardersplassen 1975-2011 (Beemster, 2012). 

2.2.2 Vangstgegevens en inzet Oostvaardersplassen en omgeving  van 1990 - 2013 

Gegevens van zowel de Oostvaardersplassen als de omliggende uurhokken, zijn verzameld via 

www.vangstregistratie.nl. In dit systeem zijn de gezamenlijke vangstgegevens en inspanningen van 

alle waterschappen, en voorheen de provincies, verwerkt.  

In deze studie wordt gebruik gemaakt van de vangst en inspanningsgegevens per uurhok. Een uurhok 

wordt ook wel een atlasblok genoemd en is 5x5 kilometer groot (zie afbeelding 4).  

Hoe de bestrijding precies uitgevoerd, en wanneer welke middelen zijn ingezet, is voortgekomen uit 

een interview met de verschillende bestrijders.  

 

Vanuit vangstregistratie is op uurhok niveau gekeken naar het aantal vangsten en het aantal uren dat 

is besteed binnen een vanggebied of per uurhok. Het aantal vangsten dat wordt gedaan binnen een 

bepaald gebied geeft een indruk van de populatieontwikkeling. Hierbij is gekeken naar het aantal 

vangsten per kilometer watergang om zo te corrigeren voor het verschil in omvang van de 

verschillende zones en mate van inspanning. Daarnaast is er voor de periode 2005-2012 zeer exact 

op de weekstaten bijgehouden waar vangsten zijn gedaan. 

 

In deze studie wordt er gekeken naar de periode van 1990 tot en met 2013. Met deze periode wordt 

rekening gehouden met twee keer de geschatte maximale populatie cyclus, zoals genoemd door van 

Vliet en Lengkeek (2007), zie ook 3.1.5. 

 

Om inzicht te krijgen in de vangstaantallen en de inzet van uren, zowel binnen als buiten de  

Oostvaardersplassen, is er een zone indeling gemaakt waarin drie zones worden onderscheiden zoals 

te zien in afbeelding 4. Er is voor gekozen om een indeling van drie zones te maken om te bekijken in 

welke mate de Oostvaardersplassen van invloed zijn op de vangst aantallen in het omliggende gebied 

en in hoeverre de vangstaantallen afwijken ten opzichte  van het omliggende gebied.  
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Zone A, Hierin liggen de OVP en een klein gedeelte om de plassen heen. Hierin  vallen alle vangsten 

binnen de plassen en de mogelijke uitstroompunten. Het totaal te bestrijden oppervlak beslaat 

17.500ha tot en met 2005. Sinds 2006 13.900ha omdat er in het moeras niet meer bestreden wordt 

(zie 4.1), met een totaal van 1012,49 km watergang. 

 

Zone B, deze zone vormt de eerste ring rond de Oostvaardersplassen. Door hier naar te kijken kan 

worden bepaald wat de invloed op het omliggende gebied is, en of er een invloed is op de aantallen. 

En of er mogelijk een verschil is sinds de aanpassing van strategie na 2005 in zone A. 

Zone B is 22.500ha groot met 1325,26 km watergang. 

 

Zone C vormt de tweede ring rond de Oostvaardersplassen. en heeft het grootste oppervlakte met 

27.500 hectare en een totale lengte van 1661,34 km watergang.  

 

 
Afbeelding 4. Zone indeling op basis van uurhokken. Zone A, de Oostvaarderplassen. Zone B de eerste ring. Zone C, de 

tweede ring. 

In de periode tussen 2005 en 2012 is er in de Oostvaardersplassen en omgeving door de bestrijder 

zeer precies gedocumenteerd waar alle vangsten zijn gedaan. Om na te gaan waar bestreden is en of 

er inderdaad niet meer is bestreden in de moeraszone is zone A, zoals in de bovenstaande 

afbeelding, opgedeeld in drie verschillende sub zones (zie afb 5).  
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Zone A1 

Zone A1 vormt de kern van de Oostvaardersplassen waarin het moeras ligt. In het moeras heeft enkel 

nog in 2005 zeer beperkt bestrijding plaats gevonden. Het moeras is 3600ha groot.  

 

Zone A2 

De randzone fungeert als buffer zone. Deze loopt rondom het moeras en wordt gevormd door, in het 

zuiden de kade langs het moeras, in het noordwesten door de Oostvaardersdijk en in het oosten de 

Knardijk. In dit gebied is bestrijding ook na 2006 voorgezet, zij het dat er wel beperkingen zijn 

geweest in de handelingsvrijheid die te maken hadden met het beheer en de status van Natura 2000 

gebied. Alle uitstroom afzettingen behoren bij A2. Het totaal oppervlak van A2 beslaat zo’n 2400ha.  

 

Zone A3 

Het overige omliggende deel vormt A3. Hierin vallen alle vangsten welke niet toe te bedelen zijn aan 

de Oostvaardersplassen. Totaal oppervlak van A3 is zo’n 11.500ha.  

 

 
Afbeelding 5. Zone A opgedeeld in A1, moeraszone. A2 Randzone. A3, Omliggend gebied van de Oostvaardersplassen. 

Het totaal bestreden oppervlak in zone A bedraagt 17.500 hectare tot eind 2005. Sinds 2005 is bestreden oppervlak met 

3600ha moeraszone verkleind. 
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Met behulp van de statistische toets wordt bekeken hoe de vangstaantallen zijn geweest in de 

periode voor de strategiewijziging in 2006 en in de periode na 2006. Ook geeft dit duidelijkheid of de 

Oostvaardersplassen mogelijk een bronpopulatie is geweest voor de omgeving.  

Bij de statistische verwerking is gebruik gemaakt van een two-way Anova toets om te bepalen of 

aantallen in vangsten tussen de zones A, B en C  verschillen.   

 

Voor de statistische verwerking kunnen de vangstgegevens worden gesplitst in twee perioden, 

namelijk; 1990-2004 en 2005-2013.  

De aanleiding hiervoor is de wijziging van strategie welke is doorgevoerd in 2006. Hierbij is van 

vlakdekkende bestrijding in de Oostvaardersplassen overgegaan naar bestrijding welke gericht is op 

de uitstroombeperking met enkel bestrijding in A2, de randzone en A3. De eerste periode kenmerkt 

zich ook door een belangrijke drooglegging van het westelijke moeras in de periode 1987-1990 

waarna het geleidelijk weer onder water is gezet tot 1998. Omdat er in 2005 zeer beperkt bestrijding 

is geweest in de moeraszone is er voor de verdeling A, B en zone C gekozen. Hierbij geldt: 

 

H0  

Het aantal vangsten per km watergang blijft gelijk  in zone A sinds de wijziging van strategie tov. van 

de andere zones. 

H1 

Het aantal vangsten per km watergang neemt toe in zone A sinds de wijziging van strategie tov. van 

de andere zones. 

2.2.3. Aantalsschattingen proefgebied Oostvaardersplassen  

Voor een beter inzicht in de dichtheden van het aantal muskusratten en deze met ander gebieden in 

Nederland te kunnen vergelijken (zie 2.2.6) is er met behulp van levend vangen en merken een 

inventarisatie gedaan naar het aantal aanwezige dieren in het voor- en najaar van 2014. De 

vangstaantallen uit beide inventarisatie ronden geven het minimale aantal dieren weer, met behulp 

van het rekenmodel van Lincoln-Petersen kan een populatieschatting worden gemaakt.  

Het gebied waarin levend gevangen, gemerkt en terug gezet is, ligt in de Oostvaardersplassen. Het 

proefgebied is gekozen op basis van een aantal randvoorwaarden vanuit Staatsbosbeheer. Hierbij is 

de invloed van de onderzoekers op de flora en fauna tot een minimum beperkt. En is gewerkt uit het 

zicht van de bezoekers. Er is voor gekozen om de inventarisatie in het oostelijke moeras te doen om 

verstoring van de grote hoeveelheden broedvogels in het westelijke moeras te voorkomen. Ook kan 

op deze manier de zichtbaarheid voor het publiek zo veel mogelijk worden beperkt. In afbeelding 6 is 

de ligging in het zwart aangegeven. 

 

Afbeelding 1. Links overzicht van de ligging van het proefgebied in de Oostvaardersplassen. Rechts ingezoomd op het proefgebied. Afbeelding 6. Links overzicht van de ligging van het proefgebied in de Oostvaardersplassen. Rechts ingezoomd op het proefgebied. 
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Het onderzoeksgebied heeft een bruto oppervlakte van 2.27 vierkante km en is 227 hectare. 

De totale lengte van de watergangen waarbinnen de levend vangende kooien zijn uitgelegd is 3720 

meter. Het levend vangen gebeurt volgens het protocol opgesteld door de Zoogdiervereniging voor 

de Landelijke veldproef muskusratten.  

Hierbij word gebruikt gemaakt van 40 drijvende kooien waarmee levend wordt gevangen. De kooien 

worden voorzien van appels en wortels. De 40 kooien zijn gelijkmatig mogelijk over het beschikbaar 

gestelde gebied verdeeld zoals te zien in afbeelding 7.  De locaties zijn ingetekend met behulp van 

gps coördinaten.  

 

Bij aanvang van de tweede vangstsessie zijn de vangkooien weer op zoveel mogelijk dezelfde plekken 

uitgelegd om de omstandigheden gelijk te houden. Er is een maximale buffer van 100 meter 

gehanteerd waarin er met de locaties geschoven kon worden.  

 

 
Afbeelding 7. De locaties van de levend vangende kooien in de vangstronde van september. De blauwe punten geven de 

exacte locaties van de kooien aan.  

 

Het veldwerk is verdeeld over 2x twee weken levend vangen in de Oostvaardersplassen (zie tabel 1).  

 
Tabel 1. Planning voor de vangperioden mei en september 2014 in de Oostvaardersplassen. 
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Voor het bepalen van de populatie binnen het onderzoeksgebied wordt gebruikt gemaakt van de 

‘Mark and recapture’ methode waarmee met behulp van het Lincoln-Petersen rekenmodel de 

populatieomvang kan worden berekent (Krebs, 1999).  

 

� =
�(���)

�
	    

 

Hiervoor  geldt: 

P=Population estimate 

M=Marked first run 

U=unmarked second run 

R=Recaptured second run  

 

In de vangperioden worden alle gevangen dieren voorzien van een oormerk met een uniek nummer. 

Op deze manier kunnen terug gevangen dieren en nieuwe vangsten worden onderscheiden en kan er 

een populatieschatting worden gemaakt.  

Tijdens de vangstperioden worden de gevangen dieren indien mogelijk ook gewogen, en wordt het 

geslacht bepaald. Met behulp van het gewicht kan de conditie van de dieren  worden gemonitord 

gedurende de proef. Het bepalen van het geslacht is van belang om mogelijke verschillen in 

trekgedrag tussen rammen en moeren te kunnen onderscheiden. Deze informatie wordt gebruikt 

voor de landelijke veldproef. Voor een uitgebreide beschrijving van de methode en verdere 

achtergrondinformatie kijk op www.stowa.nl of op www.uvw.nl. 

2.2.4 Verplaatsingen muskusratten in de Oostvaardersplassen 

Om de verplaatsing van muskusratten te bepalen zijn vijf dieren gezenderd en gevolgd met een radio 

ontvanger van het bedrijf Microtis uit Arnhem .  

 

Het zenderen in de OVP vormt een extra uitbreiding op de pilot zenderen Lelystad (zie 2.2.6 voor 

uitgebreidere beschrijving van deze pilot). Door in de OVP een vijftal dieren te zenderen kan er extra 

informatie worden verkregen over de verplaatsing en verspreiding binnen het gebied.   

Het vangen, transporteren en inbrengen van de zender gebeurt aan de hand van het daarvoor 

opgestelde protocol zenderen van de Zoogdiervereniging.  

 

Door regelmatig de dieren te peilen in richting en sterkte van het signaal kan een inschatting worden 

gemaakt hoe het dier het terrein gebruikt. Door de verschillende punten van waarneming op te 

nemen kan er een home-range berekening worden gemaakt. Met de extra kennis van het gedrag kan 

beter worden gekeken naar de mogelijkheden wat betreft de alternatieve strategieën.  

2.2.5. Graverij in de Oostvaardersplassen 

Het inventariseren van de gevolgen van graverij wordt met dezelfde methode uitgevoerd als voor de 

veldproef opgestelde landelijke protocol  ‘Schaderegistratie 2014’. Deze is opgesteld voor de Unie 

van Waterschappen in 2013. Op deze manier kan de onbestreden situatie in de OVP, met daarin een 

niet structureel onderhouden kade, worden vergeleken met een referentie studie waar bestreden 

wordt en de kade structureel wordt onderhouden. Dit biedt inzicht in welke mate een verhoogde 

populatie muskusratten ook een verhoogde mate van graverij veroorzaakt.  

 

Tijdens de inventarisatie zijn een viertal trajecten afgelopen waarbij zowel de oevers worden 

gecontroleerd op verzakkingen als de aanwezigheid van pijpen in de oever en onder de waterlijn.  

De inventarisatie is gedaan met een ervaren inspecteur en de bestrijder. Hierbij zijn vier trajecten 

geïnventariseerd met een lengte tussen de 125m en 250m. Dit wijkt af van het protocol waar 

tientallen km voor bovenmaatse schades worden geïnventariseerd en 10x250m voor ondermaatse 

schades.   
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Belangrijk om te vermelden is dat het graafwaarnemingen van de muskusrat binnen de OVP niet 

wordt aangemerkt als ‘graafschade’ (J. Griekspoor pers. med). Het graafgedrag vormt binnen dit 

natuur gebied een gewenste vorm van dynamiek. 

 

Graafactiviteiten 

In de Oostvaardersplassen zijn verschillende trajecten geïnventariseerd op graafschades (N=4). 

Bij de inventarisatie is hoofdzakelijk gekeken naar de ondermaatse schades. deze worden gevormd 

door kleine verzakkingen van de oever, afschuivingen van minder dan 0,5m
3
 en de pijpen welke 

onder het wateroppervlak gegraven worden. Afschuivingen of verzakkingen welke onder de 

bovenmaatse categorie vallen zijn meegenomen en genoteerd. Maar niet op een vergelijke schaal 

geïnventariseerd als binnen de landelijke veldproef. Dit maakt de resultaten niet vergelijkbaar met de 

gegevens uit de landelijke veldproef.  

2.2.6 Gegevens landelijke veldproef muskusratten 

De landelijke veldproef muskusratten is een drie jaar durende proef waarin gegevens worden 

verzameld over het effect van de bestrijding op de populatie omvang en het aantal schades. Deze 

proef wordt uitgevoerd in totaal 117 uurhokken. Deze zijn verdeeld in drie strategieën waarbij 39 

uurhokken ter controle dienen. Hierin wordt het huidige beheer wat betreft inzet van uren 

voortgezet. In 39 uurhokken wordt de bestrijding met 30% geïntensiveerd, en tot slot wordt in 39 

uurhokken de bestrijding met 30% geëxtensiveerd.  

Daarnaast vindt er in Dinteloord en Lelystad een proef plaats waar enkel nog objectbescherming 

wordt toegepast. Hierbij wordt er alleen nog bij aangewezen kwetsbare objecten bestreden.  

In de gebieden Lelystad en Dinteloord, maar ook op 2 locaties in Friesland, 2 locaties in Overijsel, 

Bodegrave en Kockengen worden de dieren levend gevangen, gemerkt, losgelaten en mogelijk weer 

terug gevangen.  

Met de gegevens van het levend vangen kan de populatie omvang binnen het proefgebied worden 

berekend, maar de methode geeft ook informatie over de omvang van het leefgebied van een 

individu en eventueel het trekgedrag van de dieren. In Lelystad wordt de omvang van het leefgebied 

ook in kaart gebracht door de dieren te voorzien van een zender.  

Tevens is er in ieder proef uurhok een schademeting welke ieder jaar wordt herhaald om het effect 

van de bestrijding te kunnen volgen.  

 

Voor deze studie wordt er gebruik gemaakt van de vangstgegevens, de schadegegevens en de 

zenderdata van de landelijke veldproef.  
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3. Literatuuronderzoek 
 

3.1 De muskusrat,  Ondatra Zibethicus  
 

Ondanks zijn naam behoort de muskusrat (O. Zibethicus) niet tot de familie van de ware muizen, 

waar de ratten toe behoren. De muskusrat maakt onderdeel uit van de orde van de woelmuizen 

microtidae, en is ook de grootste van deze soortengroep. Een volwassen dier kan een gewicht 

bereiken van zo’n 1500 gram met een lengte van het lijf van meer dan 35 cm. De staart is zeer 

kenmerkend omdat deze zijdelings is afgeplat, een zwarte kleur en vrijwel onbehaard is (afb. 8). De 

staart kan een lengte hebben tot ongeveer 25cm (Troostwijk, 1976) . De vacht bestaat uit een 

donkerbruine tot soms kastanjebruine kleur met daaronder een grijzige kleur. De stompe neus past 

goed bij het uiterlijk van de woelmuizen, en onderscheid zich hiermee duidelijk van de ratten. 

Het dier is zeer goed aangepast aan het semi - aquatische leven. De oren kunnen tijdens het 

zwemmen worden afgesloten door een sluitspier en verdwijnen bijna volledig in de vacht. Ook de 

achterpoten, welke bijna drie keer 

zo groot zijn als de voorpoten, zijn 

krachtig en hebben kleine 

zwemvliezen en borstelharen 

waarmee zeer goed gezwommen 

kan worden. De afgeplatte staart 

dient tijdens het zwemmen als 

roer.  

Muskusratten kunnen tot 15 

minuten onderwater blijven en ook 

onderwater knagen. (Lammertsma  

& Niewold, 2005; Heidinga 2006) 

 

3.1.1 Leefgebied 

Muskusratten zijn oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Amerika en Canada waar zij als waardevol 

pelsdier bejaagd werden. Dit is ook de reden dat het dier naar Europa is gehaald, in 1905 in Tsjecho-

Slowakije, 1922 in Finland, 1927 Engeland en in Frankrijk in 1928. Ontsnapte of vrij gelaten dieren 

konden zich bijzonder goed in stand houden en zich sterk uitbreiden over de verschillende landen en 

buurlanden. In 1941 werd de eerste muskusrat in Nederland bij Valkenswaard aangetroffen. Vijf jaar 

later in 1946 werden de eerste jonge dieren gezien en tot 1967 is de verspreiding beperkt gebleven 

tot de zuidelijke provincies. In dit zelfde jaar kwam de Duitse populatie tot de oostelijke grens van 

Nederland. Dit heeft er toe geleid dat de verspreiding sneller is gegaan en na 1970 werd in een snel 

tempo heel Nederland bezet door de muskusrat. De snelle verspreiding kan mogelijk verklaard 

worden door de ecologische niche welke de muskusrat gevuld heeft (Troostwijk,1976; Lammertsma 

& Niewold, 2005).   

 

3.1.2 Habitat 

Het leefgebied omvat praktisch alle aquatische biotopen, zolang er jaarrond voedsel beschikbaar is. 

De voorkeur gaat uit naar voedselrijke wateren welke in de zomer niet droogvallen en in de winter 

niet volledig bevriezen. Het water staat bij voorkeur stil of is zwak stromend met een zware 

bodemsoort 

De muskusrat maakt z’n bouw bij voorkeur in de steilere oevers en aan de zonkant van de watergang. 

Een ideale waterdiepte ligt tussen de 0.46 meter en 1.20 meter (Heidinga, 2006). 

Afbeelding 8. Staart van een muskusrat. (Troostwijk, 1975) 
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3.1.3 Dieet 

De muskusrat is een vegetariër. Het dieet bestaat uit zo’n vijftig verschillende plantensoorten, 

voornamelijk aquatische plantensoorten. In sommige gevallen worden ook wel agrarische, 

gecultiveerde gewassen gegeten. Dit zijn verschillende grassoorten, granen, mais, winterwortel en 

suikerbieten. In het voorjaar en zomer gaat de voorkeur uit naar verse spruiten, knoppen en 

bladeren. In de zomers bestaat het dieet hoofdzakelijk uit lisdodde (Typha latifolia). En in de winters 

is dit hoofdzakelijk riet (Phragmitis australis). Van het riet worden wortel onderwater gegeten 

(Heidinga, 2006). Het is ook wel bekend dat deze soort zich tegoed kan doen aan zoetwatermossels 

(Anodonta cygnae) ter aanvulling van het plantaardige dieet. In uitzonderlijke gevallen kunnen het 

tijdelijke vleeseters worden (Troostwijk, 1976) 

 

3.1.4 Leefwijze  

Muskusratten hebben een semi-aquatische levenswijze waarin ze ’s nachts en tijdens de schemering 

het meest actief zijn. Aan land komen de dieren alleen om te foerageren en om tijdens de 

trekperiodes te migreren naar andere gebieden. In droge tijden wordt nauwelijks aan land gegaan. 

Tijdens hevige neerslag periodes komen de dieren meer aan land. De holen, ook wel bouwen 

genoemd, worden gegraven in de bij voorkeur steile oevers en zijn toegankelijk via verschillende 

pijpen. De pijpen, of gangen, zijn ongeveer 10 tot 15 cm. breed en hebben hun ingang onder water. 

Hierdoor kunnen eventuele predatoren hier niet bij. De pijpen lopen in de oever schuin omhoog 

richting de nestkom welke zich boven de waterspiegel bevindt. Bij een wisselende waterstand dient 

er een nieuwe pijp te worden gegraven en wordt de oude dicht gemaakt. Ook kan het zijn dat er een 

nieuwe nestkom gemaakt moet worden. Zo ontstaan er soms verschillende niveaus binnen een 

bouw.  

In de wintertijd of bij gebrek aan een goede kade om in te graven wordt er een hut gemaakt van 

plantaardig materiaal. De hutten worden deels in het water gemaakt en kunnen ook uit meerdere 

kamers bestaan en ook door meerdere muskusratten worden gebruikt. Een inhoud van meerdere 

kubieke meters is dan ook geen uitzondering, zie ook afbeelding 9. De omvang varieert van 1 tot 1,5 

meter hoog tot een doorsnede van 2 meter. Door de broei in het nest kan deze tijdens koude 

perioden toch vorstvrij blijven.  

 

 
Afbeelding 9. Winterhut en bouw in een oever. (www.waterwiz.nl) 

 

 

In de winters zijn de muskusratten minder actief maar er wordt nog steeds tijd doorgebracht in het 

water. Ook tijdens stevige vorst en ijs kan er gezwommen worden. Het zijn dan ook goede duikers en 

zwemmers die tot ongeveer 15 minuten onderwater kunnen zwemmen. Over het algemeen 

zwemmen ze echter niet veel langer dan 2 minuten onderwater.  
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In een jaar zijn zowel periodes waarin in paar- of groepsverband wordt geleefd, als periode waarin 

solitair wordt geleefd. Vanaf februari worden de rammetjes, dit zijn de mannetjes, seksueel actief 

waardoor deze grootschalig gaan migreren (Troostwijk, 1976). Tijdens de migratie gaan ze op zoek 

naar een nieuw, eigen territorium in de gebieden met een lagere populatiedichtheid. Afstanden die 

worden afgelegd zijn over het algemeen klein, maar er zijn uitzonderingen van dieren die vele 

kilometers afleggen. Begin mei, nadat de migratie periode is afgelopen, worden de territoria 

paarsgewijs ingenomen door de rammen en moertjes (het vrouwtje). Een moertje in Nederland kan 

drie worpen per jaar hebben. Bij iedere worp kunnen er 5 tot 8 jongen worden geboren. Zodra de 

jongen zijn geboren verplaats de ram zich naar een nabij gelegen bouw zodat het moertje zich kan 

ontfermen over de jongen. Niet alle jongen zullen het overleven. Verkaik (1991)  beschrijft een 

gecombineerde neststerfte en prenatale sterfte van 50% . Volgens Barends (2003) geldt dat er aan 

het einde van de voorplantingsperiode er van elk muskusrattenpaar nog 12 jongen in leven zijn.  

Tijdens de najaarstrek, waarin minder afstanden worden afgelegd, gaan voornamelijk de sub-adulte 

dieren op zoek naar een eigen territorium, wat waarschijnlijk wordt veroorzaakt door sociale 

spanningen. Deze spanningen leiden tot migratie naar een lagere populatiedichtheid om territoriale 

gevechten te voorkomen. Een muskusrat wordt maximaal vier jaar, zowel in het wild als in 

gevangenschap  (Troostwijk, 1976; Lammertsma & Niewold, 2005).  

 

3.1.5 Populatie dynamica 

De belangrijkste oorzaak van muskusrattensterfte in Nederland is de bestrijding door de mens (van 

Hemert en Spoorenberg, 2006). Deze jaagt al decennia lang op deze soort, echter is onduidelijk welk 

percentage van de gehele populatie jaarlijks wordt weggenomen . 

De belangrijkste natuurlijke oorzaken van muskusratten sterfte zijn predatie en ziektes. Massale 

sterfte door ziektes zijn niet bekend. Wel is bekend dat er binnen een onbestreden situatie in 

Nederland een gemiddelde jaarsterfte van 55% door predatie en ziekte is (Verkaik, 1991), in dit 

percentage worden geen juveniele dieren meegerekend. Dit geldt voor de dieren zwaarder dan 600 

gram.  

De grootste sterfte door deze oorzaken vind in de maanden juni-juli plaats. Het verloop van de 

sterfte is in het onderstaande afbeelding 10 uiteen gezet in maanden.  

 
Afbeelding 10. Verloop sterftepercentage per maand  onderzoek Flevoland door ziekte en predatie.  (Verkaik, 1991) 

 

De muskusrat wordt bejaagd door verschillende diersoorten in Nederland. De volwassen 

muskusratten worden gepredeerd door de vos (Lupus lupus),  de Amerikaanse nerts (Mustela vison) 

en door de bunzing (Mustela putorius). De jonge muskusratten kennen meer vijanden en worden 
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gepredeerd door uilen, buizerds (Buteo buteo), kiekendief (Circus sp.), blauwe reiger (Ardea cinerea), 

de vos en bunzing. Maar ook de snoek (Esox lucius) vormt een bedreiging voor de jonge dieren. 

(Verkaik, 1990). Naast predatie zijn ook ziekten nog van invloed op het verloop en omvang van de 

populatie. Zo is de lintworm (taenia taeniafornius) volgens Lammertsma & Niewold (2005) van 

invloed, tevens beschrijven zij tularemie. Deze door dieren gedragen bacterie zorgt voor een ernstige 

verzwakking en of het overlijden van het dier.  

 

Muskusratten hebben een hoge reproductiesnelheid maar ook een hoge mortaliteit en een lage 

levensverwachting. Dit identificeert zich met een r-strateeg. Een k-strateeg kenmerkt zich door 

langzaam richting de draagkracht van een gebied toe te groeien qua populatieomvang. (Chapman & 

Reiss, 2001, Errington, 1954)) 

De populatie van een r-strateeg schommelt rondom de draagkracht van het gebied. 

 

 
Afbeelding  11a,b. De groei van een populatie is op de te delen in drie fasen (Chapman & Reiss, 2001). 

In afbeelding 11a,b is een groeicurve te zien van een populatie, deze is verdeeld in drie fasen. In de 

eerste fase neemt vanuit een kleine populatie de groei snel toe welke overgaat in de tweede fase 

waarin de groei maximaal is. Vervolgens zwakt de groei weer af naar een stabiel niveau.  

In het geval van de muskusrat is het zo dat de snelle groei, de maximale groei, weer gevolgd wordt 

door een afname en de populatie blijft schommelen. Deze cyclus houdt stand rond het midden van 

de draagkracht van het gebied (zie afbeelding 11b).  

De populatiecyclus van muskusratten elders in de wereld varieert per situatie tussen de 3 tot 4 jaar, 6 

jaar, 8-9 jaar en 10 jaar (van Vliet en Lengkeek, 2007). Of deze cyclus is ook terug te zien in de 

vangstcijfers van Nederland is de vraag aangezien de populatie zich nooit zonder interventie van de 

mens heeft kunnen ontwikkelen.  

 

In de periode dat de aantallen laag zijn en de populatie in het dieptepunt van de cyclus zit, is de 

homerange van de muskusratten duidelijk anders dan in het hoogtepunt van de cyclus. Errington 

(1954) beschrijft dat er ten tijde van een dieptepunt in de cyclus in een klassiek moeras slechts 3,5 

paartjes per ha zitten. Dit terwijl er in de directe omgeving vele slecht gehuisveste of zwervende 

dieren zijn.  Tijdens het hoogtepunt van de cyclus loopt het aantal paren per ha op tot 9, of extreem, 

zelfs 17 paren per ha (Errington, 1954).  
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3.2 De muskusrat onbestreden in het buitenland   
 

3.2.1 Invloed op het ecosysteem  

De muskusrat heeft, als vegetariër, een invloed op de vegetatie en de waterhuishouding van een 

gebied (Danell 1996, Conners et al 1999). Door het weg eten en of het bouwen van winterverblijven 

verwijdert de muskusrat lokaal veel vegetatie en heeft op deze manier veel invloed op de structuur 

en de variëteit van een gebied.  

Danell (1996) omschrijft relatief kleine plekken waar gegeten wordt of vegetatie voor het bouwen 

van een winterhut verwijderd wordt als ‘hot-spots’. In deze hot-spots wordt de dichte vegetatie 

doorbroken en ontstaan plekken met open water. Deze plekken worden onderling vaak verbonden 

met kleine sporen of kanalen. Zo ontstaat er meer structuurvariatie en een groter oppervlakte 

overgangsvegetatie. De gecreëerde openplekken brengen een toename van microklimaten en 

gradiënten met zich mee. Hierin kan een grotere soortenrijkdom ontstaan met een grotere diversiteit 

aan flora en fauna. Dit is een voortdurend proces wat steeds voor nieuwe ontwikkelingen in een 

gebied zorgt. Op deze manier zorgt de aanwezigheid van de muskusrat voor een significante 

toename van de soortenrijkdom (Conners et al, 1999) door het creëren van openwater.  

3.2.2 Populatie ontwikkeling  

In Zweden is de muskusrat nauwelijks beïnvloed door de mens wat betreft zijn verspreiding of 

verdeling over het land. De grootste predatoren welke invloed hebben op de aantallen muskusratten 

zijn de vos en de Europese nerts (Mustela lutreola). Met name de jonge dieren worden door vossen 

uit de uitgegraven holen gehaald. Maar ook grote roofvogels grijpen sporadisch de muskusratten 

(Danell, 1996). In drie meren in Zweden zijn de populaties over een langere tijd gemonitord. Dit is 

gedaan door jaarlijks het aantal winterhutten te tellen, dit geeft een indicatie van het aantal dieren. 

Opvallend is dat er bij twee (zie afbeelding 12,a,c) van de drie meren binnen de eerste 5 tot 10 jaar 

een duidelijk piek in het aantal winterhutten en dus de populatie te zien is. Een populatie van gelijke 

grootte wordt in de jaren hierna  niet meer behaald. In het derde meer (afbeelding 12b) wordt een 

zelfde populatie ontwikkeling waargenomen met nog een soortgelijke piek een aantal jaar later. Deze 

tweede  piek is mogelijk te verklaren door de aanwezigheid van een grote populatie woelratten en 

veldmuizen (Microtus spp) in het voorgaande jaar. Hierdoor zijn de muskusratten veel minder 

gepredeerd (Danell, 1996). 

 

 

Afbeelding 12a,b.c. Populatie ontwikkeling van de muskusrat in drie meren  in Zweden zonder invloed van de mens. (Danell, 1996) 
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Waar Danell (1996) een relatief lage stabilisatie laat zien in na een overshoot van de populatie 

muskusratten is het ook mogelijk dat de populatie op een relatief hoger niveau blijft fluctueren zoals 

Errington (1954) beschrijft. Afbeelding 13 geeft een overzicht van de ontwikkelingen van een 

muskusrattenpopulatie waarin is te zien dat deze sterk blijft fluctueren. Het bovenste afbeelding laat 

zien dat de populatie over de jaren blijft fluctueren. De metingen zijn gedaan in het voor en najaar. 

 
Afbeelding 13 Ontwikkeling van een muskusratten populatie tussen 1939-52 (Errington, 1954) 

Dit onderzoek naar populatieontwikkeling, heeft plaats plaatsgevonden in een gebied met 

middelgrote rivieren, kleine watergangen en moeras gebied in Iowa, Amerika.  
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3.3 Bestrijding in Nederland 
 

De muskusrat was voor zijn komst in Nederland in 1941 al bestempeld als een te bestrijden soort. 

Vanaf 1948 werden de eerste ‘Rijksmuskusrattenvangers’ aangesteld onder de organisatie van de 

Plantenziektekundige Dienst in Wageningen.  

 

De verantwoordelijkheid voor het vangen van de muskusratten is in de loop der jaren regelmatig 

gewijzigd. In 1958 kwam deze te liggen bij de Directie faunabeheer van het Ministerie van Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij. In 1968 kwam een deel van de verantwoordelijkheid te liggen bij het 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De organisatie van de bestrijding van de muskusrat kwam in 

1986 te liggen bij de provincies. Vanaf 2001 is begonnen met het overdragen van de 

verantwoordelijkheid van de bestrijding richting de waterschappen. Dit is stapsgewijs gedaan, vanaf 

2001 was de verantwoordelijkheid gedelegeerd. Bij wetswijziging in 2011 zijn de waterschappen 

volledig verantwoordelijk geworden voor het voorkomen van schade aangericht door de muskusrat 

en/of beverrat (van Vliet et al, 2003).  

3.3.1 Bestrijding in Flevoland  

Nadat de eerste muskusratten zijn gesignaleerd in Flevoland  is in 1976 begonnen met het bestrijden 

hiervan. Net als op het landelijke niveau was de bestrijding bij aanvang onder coördinatie en 

verantwoordelijkheid van de overheid. Vanaf 1987 wordt de bestrijding uitgevoerd door het 

waterschap. In ditzelfde jaar had geheel Flevoland een piek in het aantal vangsten, twee vangsten 

per km watergang. Na 1987 was er sprake van een daling welke werd doorbroken in 2000. In 2000 

heeft er een reorganisatie plaats gevonden waarbij de bestrijding strakker is georganiseerd.  Vanaf 

1996 zijn er meer velduren gezet welke een stijging in vangsten toch niet hebben kunnen 

voorkomen. Hierna zijn er nog meer velduren ingezet welke een dalende trend tot 2010 hebben 

ingezet. Sinds 2010 loopt het aantal vangsten weer licht op (Jaarverslagen Unie van Waterschappen). 

3.3.2 Bestrijding Oostvaardersplassen 

De bestrijding in de Oostvaardersplassen is net als in de rest van Nederland voor lange tijd 

vlakdekkend uitgevoerd. In het gehele gebied werd bestreden in het moeras, de watergangen en alle 

uitstroompunten van de plassen. 

Sinds 2006 wordt er niet meer vlakdekkend bestreden maar vindt er uitstroombeperking plaats. Voor 

een uitgebreide beschrijving van de bestrijding in de Oostvaardersplassen zie 4.1.  

3.3.3 Huidige beheerstrategie  

In heel Nederland wordt jaarrond en vlakdekkend de muskusrat bestreden, waarbij een zo laag 

mogelijke populatiestand wordt nagestreefd. Dit gebeurt al decennia lang met dezelfde methoden, 

waarin onderscheid gemaakt kan worden in actieve bestrijding en passieve bestrijding. Dit vertaalt 

zich in een offensieve aanpak waarbij actieve vangmiddelen worden ingezet (zie 3.3.4), of een 

defensieve strategie waarbij passieve vangmiddelen worden ingezet (zie 3.3.5).  

 

Als indicatie voor het effect van de bestrijding werd, tot voor kort, het aantal gevangen muskusratten 

per uur (v/u) bij een constante inspanning gehanteerd (lccm 2005). Tabel 2 is als volgt te 

interpreteren; Indien er veel muskusratten in het gebied zitten zullen er per uur veel worden 

gevangen. Als er weinig dieren aanwezig zijn, zullen er weinig dieren worden gevangen en kan er 

worden gesteld dat de populatie onder controle is.  
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Tabel 2. Indicatie voor het effect van bestrijding, aantal vangsten afgezet tegen de tijd. 

< 0.25 v/u Is ‘afdoende’ 

   0.25 – 0.50 v/u  Is niet ‘afdoende’ 

   0.50 – 1.0 v/u Is ‘onvoldoende’ 

   1.0 – 1.50 v/u Is volstrekt ‘onvoldoende’ 

≥ 1.50  v/u  Is nagenoeg ‘nihil’ 

 

Deze normering is het mede afhankelijk van hoe snel de bestrijder zijn gebied bewerkt. Dit maakt het 

dus lastig om een inschatting te maken van de mogelijke populatie aan de van het aantal vangsten 

per uur. Daarom wordt er ook gekeken naar de koppeling tussen het aantal gevangen dieren en 

aantal kilometers watergang (tabel 3).  

 
Tabel 3. Indicatie voor het effect van de bestrijding aantal vangsten afgezet tegen het aantal kilometers watergang. 

< 0.15 v/km Situatie onder controle  

   0.15 – 0.35 v/km Situatie afdoende onder controle  

>0.35 v/km  Situatie onvoldoende onder controle  

 

Zoals bovenstaand beschreven is er een belangrijk onderscheid in vangmiddelen, namelijk passief en 

actief. Het onderscheid dient gemaakt te worden omdat de methoden verschillen in inzet qua uren 

en effectiviteit en mogelijke bijvangsten. Er zijn diverse vangmiddelen welke actief en passief kunnen 

worden ingezet. Onderstaand een overzicht met de verschillende middelen met de mogelijke voor en 

nadelen.  

 

3.3.4 Actieve bestrijding 

De actieve bestrijding bestaat uit het speuren en actief opzoeken van de muskusratten. Dit kan zijn 

op basis van waarnemingen van bijvoorbeeld bewoners of boeren. Maar ook op basis van sporen van 

de aanwezigheid van muskusratten. Dit kunnen zichtbare vraatsporen zijn of zichtbare graverij. Op 

aanwijzing van deze sporen kunnen vangmiddelen worden geplaatst en zodra het dier gevangen is 

wordt deze verwijderd uit het veld.  

 

Actieve vangmiddelen 

Bij de inzet van de actieve middelen wordt er gebruikt gemaakt van klemmen. De verschillende 

soorten klemmen worden onderwater ingezet. De klemmen worden geactiveerd als het dier de klem 

inzwemt of loopt. Het klemmechanisme slaat met grote kracht dicht waardoor het dier wordt 

gedood door het breken van de wervelkolom, of het samendrukken van de borstkas.  

Niet in alle gevallen slaat de klem hard genoeg dicht door de remming van het water of een ophoping 

van slib. De meest gebruikte klemmen zijn de: Conibearklem, grondklem, lokaasklem en de Fenn-trap 

(van Vliet et al, 2003).  

 

Voordelen  

- Klemmen zijn klein en licht, makkelijker mee te nemen en makkelijker inzetbaar 

- Makkelijk hanteerbaar 

- Minder gevoelig voor diefstal en vernieling 

- Makkelijk te camoufleren  

- Jaarrond effectief vangmiddel 

- Door grote slagkracht, dieren relatief snel gedood 

- Selectiever gezet 
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Nadelen  

- Per controle kan slechts één muskusrat gevangen worden 

- Dienen veel klemmen te worden gezet 

- Blokkeren door slib of zand 

- Lokaasklem gevoelig voor bijvangsten 

- Zetten van de klemmen en controleren kost relatief veel tijd 

3.3.5 Passieve bestrijding  

Bij de passieve bestrijding wordt er niet vooraf gespeurd naar waar de muskusrat zich bevindt. De 

vangmiddelen worden geplaats op een plek waar een trekkende muskusrat getroffen en gevangen 

kan worden. Een belangrijk onderscheid in passieve bestrijding moet gemaakt worden tussen de, 

zoals zojuist beschreven, trekgerichte bestrijdingsmethode en de permanente middelen waarmee 

gevangen wordt.  

De trekgerichte bestrijdingsmethode richt zich op de migratie van de muskusrat en worden er tijdens 

de trekperioden in het voor- en najaar vangmiddelen geplaatst. Dit gebeurt aan de hand van 

vraatsporen en bijvoorbeeld wissels, dit zijn kleine paadjes welke gebruikt worden door 

muskusratten. De permanente vangmiddelen in een bestrijdingsgebied worden ingezet om te 

verplaatsende muskusratten op te vangen en hiermee dus ook de mogelijk aanwezigheid te 

bevestigen. De middelen worden  dusdanig opgesteld dat de verplaatsende dieren worden gevangen, 

door bijvoorbeeld duikers naar aangrenzende gebieden zijn af te zetten. Dit permanente middel kan 

aan de hand van de vangfrequentie mogelijk de spreiding van vangsten binnen de vangmiddelen een 

mogelijke ontwikkeling van de populatie binnen het bestrijdingsgebied weergeven (van Vliet et al. 

2007). 

 

Passieve vangmiddelen 

Er zijn diverse passieve vangmiddelen welke voor verschillende doeleinde kunnen worden ingezet. 

Deze middelen kunnen permanent passief worden ingezet of bijvoorbeeld tijdens de trekperiodes. Er 

wordt gebruik gemaakt van schijnduikers, met daarin een  fuik of klem. Duikerafzettingen, 

watergangafzettingen, oeverkantkooien, lokaasdrijver met een fuik en lokaasdrijver met klemmen en 

levend vangende kooien. Binnen de middel zoals bovenstaand beschreven kunnen ook nog variaties 

zitten (van Vliet et al, 2003). 

 

Voordelen  

- Bij goed onderhoud altijd vangklaar 

- Meerdere aantallen tegelijkertijd vangen  

- Effectief tijdens trekperiodes  

- De verschillende drijvers effectief bij wisselend waterpeil.  

 

Nadelen  

- Minuten durende doodsstrijd in schijnduiker en fuiken zonder klem.  

- Gevoelig voor bijvangsten bij wisselende waterstanden  

- Houden veel drijvend vuil tegen 

- Belemmeren mogelijk doorstroom 

- Verschillende kooien zijn relatief zwaar en groot, moeilijk verplaatsbaar 

- Door geheel afsluiten watergang veel kans op bijvangsten 

- Verschillende middelen zijn meer opvallend in het landschap, schade en diefstal gevoeliger.  

- Levend vangende kooien vragen dagelijkse controle.  
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3.3.6 Verhouding vangsten tussen ram en moer  

Zoals bovenstaand ook beschreven wordt, worden verschillende vangmiddelen gebruikt welke op 

verschillende momenten worden ingezet, actief en passief.  

Deze twee verschillende strategieën hebben een invloed op de verhouding tussen de vangsten van 

rammen en moeren zo blijkt uit het onderzoek van Heidinga (2006).  

Tussen de periode april en juni zijn de vangsten bijgehouden en welk geslacht er gevangen werd in 

zowel de passieve middelen als de actieve middelen. De verhoudingen hiertussen staan in de 

onderstaande tabel 4 uitgewerkt. 

 
Tabel 4. De verhouding van ram en moer tussen de passieve en actieve vangstmethode in de periode april t/m juni 

(Heidinga, 2006) 

Strategie  Ram  Moer  

Passief  72% 28% 

Actief 50,3% 49,7% 

 

Zoals tabel 4 laat zien worden er met de passieve strategie aanzienlijk meer rammen gevangen ten 

opzichte van het aantal moeren. De verminderde mobiliteit van de moertjes samen met de  

verhoogde mobiliteit van de rammen tijdens de trekperiode (Troostwijk, 1976) speelt hierin een 

belangrijke rol in combinatie met de uitstaande vangmiddelen.  Om meer inzicht te krijgen in de 

verhoudingen welke middelen vangen zijn de meest gebruikte middelen in onderstaande tabel 5 

uitgewerkt. 

 
Tabel 5. Overzicht per vangmiddel van de verhouding tussen ram en moer in procenten. In het overzicht enkel de meest 

gebruikte vangmiddelen (Heidinga, 2006) 

Vangmiddel Ram  Moer  

Conibear  52.5 47.5 

Grondklem  47 53 

Lokaasklem  89 11 

Duikerfuik  70 30 

Kooien  67 33 

 

Heidinga benadrukt dat het niet de vangmiddelen zijn welke geslacht specifiek vangen, maar dat het 

gaat om de periode waarin de passieve of actieve middelen worden ingezet die bepalend zijn voor de 

vangstratio tussen ram en moer.  

3.3.7 Aantallen muskusrat 

De exacte populatieomvang van de muskusrat in Nederland is niet bekend. Naar de aantallen is nooit 

een gedegen onderzoek gedaan en daar kunnen geen uitspraken over worden gedaan. Wel zijn er uit 

de vangstgegevens trends waar te nemen. Tot dusver vormen de vangsten op uurhok niveau  een 

indicatie van de aantallen. Het lastige hiervan is dat het aantal vangsten moet worden afgezet tegen 

de inspanning in uren. Omdat de inspanning niet in alle jaren gelijk is geweest, blijft het slechts een 

indicatie. De uren zijn ingezet naar aanleiding van de vangsten. Hoe meer vangsten, des te meer uren 

er ingezet worden (Barends, 2003). 

 

Tijdens het schrijven van dit onderzoek de ‘Landelijke veldproef muskusratten’ uitgevoerd. Met de 

resultaten uit deze meerjarige proef kan mogelijk een nauwkeurigere schatting gemaakt worden over  

het aantal dieren in Nederland.  

In afbeelding 14 wordt een overzicht weergegeven van het aantal vangsten vanaf 1974 tot 2013. In 

afgelopen jaar, 2013, zijn 96.825 muskusratten gevangen (Unie van Waterschappen, 2013). 
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Afbeelding 14. Overzicht muskusrattenvangsten in Nederland 1974-2013 (Unie van Waterschappen, 2013) 

 

3.3.8 Bijvangsten 

Naast de muskusrat worden ook met grote regelmaat andere diersoorten in de vallen en klemmen 

aangetroffen. In tabel 6 op de volgende pagina zijn de gevangen, en gedode, diersoorten opgenomen 

gevangen  in 2013. De Unie van waterschappen werkt aan het verminderen van bijvangsten. In 2007 

is een gedragscode opgesteld welke er op gericht is om bijvangsten zoveel mogelijk te beperken. 

Deze wordt op dit moment herzien.    

Het aantal dode bijvangsten loopt langzaam terug over de jaren, net als het aantal muskusratten 

vangsten. Dit heeft mede te maken met het feit dat er minder middelen in het veld aanwezig zijn. De 

afgelopen jaren lag de ratio muskuskratten vangst t.o.v. bijvangst op 10% (Klop, 2011).  

In 2013 komt het aandeel van bijvangsten uit op 8% (UvW,2013).  

De tabellen 6 en 7 op de volgende pagina geven een overzicht van in welke periode de meest 

voorkomende bijvangsten relatief het meeste worden gevangen, en in welke type vangmiddel.  
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Tabel 6. Overzicht relatieve aantallen bijvangsten per periode. Geel: jaarrond even vaak gevangen. Groen: minder 

gevangen deze periode. Rood: Soort wordt vaker gevangen in de periode. Rood en groen zijn bij de muskusratten 

vangsten omgedraaid. Er zijn 13 periodes van 4 weken (Klop, 2011). 

 
 

Tabel 7. Relatieve bijvangsten per soort en per vangmiddel. Geel: jaarrond even vaak gevangen. Groen: minder gevangen 

deze periode. Rood: Soort wordt vaker gevangen in de periode. Rood en groen zijn bij de muskusratten vangsten 

omgedraaid (Klop, 2011). 
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Tabel 8 vormt een overzicht van alle bijvangsten dood aangetroffen in een zowel de passieve als 

actieve vangmiddelen in 2013  

 
Tabel 8. Overzicht van de bijvangsten in 2013 dood aangetroffen in kooi of klem  (Unie van waterschappen, 2013) 

 

 

3.3.9 Dierenwelzijn  

Zoals ook bovenstaand al wordt beschreven in 3.2 worden de muskusratten gevangen in zowel 

klemmen als in verdrinkingskooien en fuiken. Deze materialen, maar met name de verdrinkingsvallen 

en fuiken leiden tot veel leed en stress onder de dieren.  

Het zijn met name de verdrinkingsvallen welke veel stress en dierenleed veroorzaken door de 

minuten lange doodstrijd. Echter er wordt ook beschreven door van Vliet (2003) dat er bij het 

gebruik van klemmen bij weinig frequent controle de slagkracht waarmee de klemmen dichtslaan 

ook niet altijd toereikend is. Dit kan bijvoorbeeld komen door de remming van het water maar 

hoofdzakelijk door een ophoping van slib of organisch materiaal waardoor de klem niet goed 

functioneert. Uit onderzoek van van der Groot (2014, nog niet afgerond) onder 1000 gedode 

muskusratten komt naar voren dat de Conibear klemmen niet altijd snel doden. Het onderzoek wijst 

uit dat 14% tot 20% van de dieren niet snel gedood worden. Gegeven oorzaken hiervoor zijn dat de 

klemmen niet goed onderwater blijven. En er lijkt een verschil te zitten in kwaliteit, en daarmee de 

slagkracht, van de klemmen.  

 

Zoogdieren  Aantal  Vogels Aantal Vissen Aantal Overig Aantal  

woelrat 2463 waterhoen 124 aal 61 

roodwang 

schildpad 2 

bruine rat 2567 wilde eend 457 gr. Modderkruiper 1 wolhandkrab 2 

bunzing 112 dodaars 15 inh. Meerval 2 groene kikker 10 

hermelijn 15 meerkoet 56 snoekbaars 15 am. rivierkreeft  117 

zwarte rat 2 waterral 7 snoek 633 inh. rivierkreeft  9 

am. Nerts 71 blauwe reiger 5 zeelt 386 

wezel 3 fuut 4 baars 19 

haas 1 nonnetje 1 karper 18 

fret 1 wintertaling 1 brasem 21 

bever 1 merel 1 kolblei 5 

capibara 1 aalscholver 118 schol 2 

otter 1 kuifeend 2 

bruine 

Amerikaanse 10 

grote zaagbek 1 Am. hondsvis  1 

mid. Zaagbek 1 bittervoorn 20 

kl. zilverreiger 1 blankvoorn 305 

grauwe gans 4 ruisvoorn 37 

knobbelzwaan 2 kopvoorn 5 

tamme gans 1 graskarper 1 

zwaan 4 kroeskarper 5 

smient  1 voorn  6 

Totaal  

zoogdieren 5248 vogels 806 Vissen 1553 Overig 140 

Totaal  7747 
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De Europese unie was voornemens om een Europese standaard voor het vangen en doden van 

dieren met vallen en klemmen op  te stellen. Het onderzoek van Talling en Inglis (2009) is hier uit 

voort gekomen. Hierin is uitgebreid onderzoek gedaan naar het verloop van het verdrinken van een 

dier en met welke mate van stress dit gepaard gaat.  

In het onderzoek worden een aantal belangrijke gedragingen onderscheiden zoals te zien in tabel 9.  

 
Tabel 9. Belangrijke gedragingen welke onderscheiden kunnen worden tijdens het verdrinkingsproces. (Talling & Inglis, 

2009) 

Descent Het moment dat het dier zijn hoofd onderwater doet en afdaalt in de 

onderwaterkooi 

Rate of swimming De kooi is in vier kwadranten ingedeeld. Elke zwembegin waarbij de 

scheidingslijnen wordt overschreden wordt geteld 

Biting Bijten is als het dier snel met het hoofd  en mond het gaas van de kooi 

omsluit (bijt) 

Motionless Als het dier z’n hoofd, ledematen of lichaam niet meer beweegt 

Unconsciousness/tremor Als het dier ongecontroleerd beweegt en onregelmatig schud 

 

In een natuurlijk situatie zou de muskusrat verstrikt kunnen raken tussen de vegetatie onderwater. 

Zijn natuurlijk reactie om zich los te krijgen is dan het stuk bijten van het plantenmateriaal zodat het 

dier weer naar de oppervlakte kan om adem te kunnen halen. Het bijten vormt dus een belangrijke 

indicator voor de mate van stress welke het dier ervaart in gevangenschap onderwater.  

 

In het onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen het aanvallen, of het bijten, van de kooi 

boven water en onder water. De frequentie van het bijten lijkt zowel boven als onder water voor de 

eerste 150 seconden vrijwel gelijk te liggen zonder significant verschil. Het bijtgedrag boven water 

wordt dan benoemd als de ‘normale’ mate van stress. Er lijkt  onderwater na 150 seconden een 

tweede fase van bijten aan te breken waar in de frequentie aanzienlijk hoger ligt ten opzichte van 

een zelfde situatie boven water. Dit indiceert dat het dier een abnormale mate van stress ervaart.  

 

In de onderstaande tabel (tabel 10) zijn de gegevens uitgewerkt waarin wordt aangegeven hoe lang 

de verschillende gedragingen duren. Een belangrijke notitie is dat het in de tabel gemiddelde waarde 

betreft en dat er dus ook uitschieters tussen zitten waarbij het in een aantal  gevallen aanzienlijk 

langer duurt. Zo geldt voor het punt Descent – unconsciousness/tremor dat de waarde liggen op 

minimaal 271 seconden en maximaal 566 seconden voor het intreden van de bewusteloosheid.  

 
Tabel 10. Gemiddelde duur van het afdalen in de kooi tot het bijten van de kooi, bijten tot bewusteloosheid, 

ongecontroleerd bewegen en  afdalen in de kooi en bewusteloosheid/ongecontroleerd bewegen. (Talling & Inglis, 2009) 

Descent – biting  gemiddeld 76 seconden 

Biting – unconsciousness/ tremor gemiddeld 285 seconden 

Descent - unconsciouisness/tremor gemiddeld 361 seconden 

 

Het onderscheid zoals dat bovenstaand wordt gemaakt met de twee fases van met de grens op 150 

seconden wordt aangehaald omdat deze belangrijk word geacht voor het wel of niet behalen van de 

Improved Standards for killing traps zoals de EU deze getracht heeft opstellen.  

 

De meest gebruikte klem voor het vangen van muskusratten is de Conibear 110 klem. Deze klem 

wordt in Nederland alleen onderwater ingezet om bijvangsten zo veel mogelijk te beperken (van 

Vliet, 2003). Bij gebruik onderwater worden de dieren met de standaardklem constant in minder dan 

4 minuten (240 seconden) gedood (Silvy 2012). Klemmen met een aangepaste springveer met een 

kracht van 18 kg. laten zien dat met tenminste een minuut verkort kan worden tot ≤ 3 minuten (Silvy, 

2012). 
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3.4 Alternatieve bestrijdingsstrategieën  
 

De huidige muskusrattenbestrijding in Nederland wordt vlakdekkend en jaarrond uitgevoerd. Dit 

houdt in dat er in heel Nederland bestreden wordt waarbij in alle delen van het jaar uren worden 

ingezet. In dit hoofdstuk zullen alternatieve bestrijdingsstrategieën worden bekeken waarbij rekening 

wordt gehouden met de volgende aspecten.  

 

Dierenwelzijn 

Met het dierenwelzijn wordt zowel het welzijn van de muskusrat tijdens het vangen bedoelt, maar 

ook de beperking van het aantal bijvangsten, alsmede het absolute aantal gedode dieren. 

 

Veiligheid 

Veiligheid heeft betrekking op de stabiliteit van waterkeringen en oevers maar ook op de doorstroom 

van watergangen.  

 

Kosten 

Bij de kosten gaat het over de kosten van de bestrijding zelf, de inzet van uren. Maar ook mogelijke 

kosten voor permanente aanpassingen aan waterkeringen.  

 

3.4.1 Geen bestrijding 

Bij een strategie zonder bestrijding wordt er helemaal niet meer gevangen. Verwacht wordt dat er na 

het stoppen van de muskusrattenbestrijding een populatietoename zal plaatsvinden. De populatie 

zal in de eerste instantie naar een ‘overshoot’ situatie gaan, een tijdelijke piek (Danell, 1996). Na 

deze piek zal de populatie dalen en zal het zich op een lager niveau stabiliseren als bijv. de vegetatie 

sterk veranderd of het predatie- en ziekte risico. De vraag is op welk niveau dat is als het zo zou zijn. 

Het is ook mogelijk dat de aantallen blijvend fluctueren op een relatief hoog niveau zoals beschreven 

in Errington (1954 en 1963). 

Bij het staken van de bestrijding is het niet aannemelijk dat de mogelijke toename van muskusratten  

een daling van de natuurwaarde in een gebied teweeg zal brengen (Lammertsma & Niewold, 2005). 

Niet bestrijden vraagt om een andere kijk op het effect van de muskusrat op haar omgeving en of dit 

nog wel als schade beschouwd kan worden.  

Dit brengt het met zich mee dat er geleefd wordt  mét de natuur en dat er gezocht moet worden 

naar methode om schade tegen te gaan (Lammersta & Niewold 2005).  

 

Met deze strategie vindt er geen muskusratten bestrijding meer plaats. Er worden geen dieren meer 

gevangen en dus ook geen dieren meer gedood. Op het gebied van dierenwelzijn is er bij een 

scenario zonder bestrijding het meeste winst te behalen. Er worden geen muskusratten gedood, 

maar ook geen onbedoelde bijvangsten. Tevens worden andere fauna niet verstoord door de 

aanwezigheid van de bestrijders of vangmiddelen.  

 

Indien de populatie muskusratten stijgt bij het staken van de bestrijding zal hier naar gehandeld 

moeten worden om mogelijke risico’s in te perken.  

Voor kwetsbare objecten zal gezocht moeten worden naar permanente middelen om graverij te 

voorkomen, en de gevolgen hier van in te perken. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van 

stortstenen, geo-textiel of het aanbrengen van gaas en bijvoorbeeld het overdimensioneren van een 

kering. Tot de tijd dat de kwetsbare objecten en waterkeringen zodanig zijn aangepast dat de 

aanwezigheid van de muskusrat geen risico’s meer levert, is een verhoogde controle frequentie 

wenselijk. Voor de kleinere watergangen binnen de landbouwgebieden kan een rand van 2 meter 

worden ingesteld om verzakkingen van machines of vee te voorkomen (van Vliet & Lengkeek, 2007). 
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De huidige bestrijding kost ongeveer 34 miljoen euro per jaar. Afgezet tegen de jaarlijkse kosten van 

herstel, welke –onder bestrijding- werden geschat tussen de 1 en 5 miljoen euro (Gaaff et al. 2007), 

kan er door volledig te stoppen met de bestrijding een besparing worden gerealiseerd.  

Dit is echter wel op basis van het aantallen muskusratten zoals deze in de jaren zijn geweest. Het is 

echter niet duidelijk wat er op een langere termijn zal gebeuren bij een mogelijk grotere populatie. 

Mogelijk zullen er meer kosten gemaakt moeten worden voor het onderhoud, baggeren, 

oeverherstel en inspectie van de watergangen (Gaaff et al. 2007). 

 

De theoretische mogelijke kostenbesparing van dit scenario biedt de gelegenheid om meer in  te 

zetten op permanente oplossingen welke de schade van graverij kunnen voorkomen. Veel 

aanpassingen aan de potentieel kwetsbare waterkeringen zullen veel tijd vergen om aangebracht te 

worden, dus plotseling stoppen zonder inzicht in de gevolgen hiervan is niet wenselijk.  

 

3.4.2 Object bescherming 

Bij object bescherming geldt dat er niet bestreden wordt, tenzij het kwetsbare objecten betreft. Wat 

de kwetsbare objecten of eventueel zones zijn dient verder  per gebied te worden bekeken, maar 

hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld rivierdijken en boezemkades. Hierbij kan nog een 

onderscheid worden gemaakt tussen waarbij het locaties betreft met risico’s voor de openbare 

veiligheid of economische schade.  

Bij deze vorm van bestrijding wordt het idee van populatiereductie losgelaten en wordt er enkel 

gekeken naar het voorkomen van schades. Hiermee worden de huidige bestrijders beschermers. 

Deze veranderde aanpak vraagt echter wel een andere mentaliteit van de bestrijders (Lammertsma 

& Niewold, 2005; van Vliet & Lengkeek, 2007).  

Net als bij ‘niet bestrijden’ zou hier ook gekeken moeten worden naar welke mate van graverij als 

acceptabel wordt gezien en hoe hier mee moet worden omgegaan.  

 

In deze strategie wordt uitgegaan van ‘nee, tenzij’ principe. Hierbij wordt er enkel ingegrepen bij de 

kwetsbare objecten. Door de beperkte bestrijding en gerichte inzet van middelen zijn er minder 

vangmiddelen in het veld waardoor er waarschijnlijk minder vangsten zullen zijn. Ook zal er in de 

gebieden waar niet meer bestreden wordt minder verstoring van andere fauna zijn. Welzijn 

technisch levert dit veel voordelen op, mits het aantal vangsten rondom de objecten niet explosief 

toeneemt.  Modelsimulaties door Bos en Ydenberg (2010) laten echter zien dat de schaal een 

belangrijke rol speelt. Bij toepassing op een kleine ruimtelijke schaal van deze strategie moet dit 

feitelijk als een extensivering worden gezien en dat zal leiden tot meer vangsten.  

 

Deze vorm van bestrijding kan worden opgedeeld in twee aspecten. Het beschermen van de 

kwetsbare objecten door dieren weg te vangen, en in de overige gebieden een hogere controle 

frequentie en ter voorkoming van mogelijke schades.  

Deze manier van bestrijden zou ook gecombineerd moeten worden met meer permanente 

maatregelen om graverij te voorkomen in de toekomst. Dit brengt andere kosten met zich mee, dan 

met jaarrond bestrijden van dieren.   

 

De schaal van de bestrijding is kleiner ten opzichte van de huidige bestrijding. Dit zorgt voor minder 

kosten. Het is echter niet duidelijk in welke mate er, buiten de object bescherming, graverij zal 

plaatsvinden en welke mogelijke kosten van herstel dit met zich mee zal brengen. Hiervoor is een 

nader te bepalen grens nodig wat als acceptabel en onacceptabel beschouwd kan worden. Zoals in 

3.4.1 ook wordt aangegeven lopen de schattingen van herstelkosten sterk uiteen.  
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3.4.3 Gedifferentieerde inzet in de  tijd  

Als alternatief voor jaarrond bestrijden kan de bestrijding gedifferentieerd worden ingezet aan de 

hand van de seizoensgebonden gedragingen van de muskusrat. Door in te spelen op de trekperiode, 

reproductie en sterfte kan het effect op de populatieomvang worden vergroot.  

Het effect van de bestrijding is het grootst voor de reproductie welke plaats vindt in het late 

voorjaar, immers hoe meer dieren er dan gevangen worden hoe minder jongen er geboren zullen 

worden. De zomer en het najaar vormen een periode met verhoogde natuurlijke sterfte wat maakt 

dat bestrijding in de winter en het voorjaar in theorie een groter effect heeft per gedood dier. 

Verkaik (1991) geeft als alternatief bestrijding in het najaar en in maart, Lammertsma en Niewold 

(2007), Bos & Ydenberg (2009) geven de winter en het voorjaar als meest effectieve periode. 

Bestrijden in het najaar is minder effectief omdat de populatie aantallen aan het eind van de zomer 

het hoogst zijn. Daarnaast om een invloed uit te oefenen op de populatieomvang en deze te laten 

krimpen dient er tussen de 50 en 75% (van Vliet & Lengkeek, 2007) van de populatie te worden 

weggevangen. Een reductie in populatieomvang in dit tijdsbestek lijkt niet mogelijk. Maar door de 

winter en het voorjaar te combineren zou dit wel mogelijk zijn.  

 

Door beperkte home-range van de dieren in deze periode kan met goed speuren naar de 

aanwezigheid van de dieren meer gebruik worden gemaakt van actieve middelen waarmee de 

bestrijding gerichter plaats kan vinden. Door de trekperiode te mijden met bijbehorende passieve 

vangmiddelen, kunnen bijvangsten ook voor een groot deel worden gemeden. Daarnaast staan er 

jaarrond minder vangmiddelen uit waardoor er ook minder onbedoelde soorten gevangen zullen 

worden. In de periode dat er niet meer bestreden wordt is er minder verstoring van andere fauna 

zijn. 

 

Door de inzet in tot de winter en het voorjaar te concentreren kan in theorie nog steeds de populatie 

worden terug gedrongen (Lammertsma en Niewold, 2007; Bos & Ydenberg, 2009). Hiermee blijft de 

waarborging van de veiligheid op een gelijk niveau als de huidige jaarrond vlakdekkende bestrijding. 

Hoe de graverij in en rondom kwetsbare objecten zich ontwikkeld in de zomer en het najaar is 

onduidelijk. Dit vraagt om extra controle.  

 

Door alleen de in de winter en het voorjaar te bestrijden worden er minder uren in het veld door 

gebracht wat minder kost ten opzichte van de huidige strategie. De populatieomvang kan met deze 

strategie nog steeds teruggedrongen. Hierdoor blijft de mate van graverij op een zelfde niveau als 

met de huidige strategie van jaarrond en vlakdekkend in heel Nederland.  

 

3.4.4 Gedifferentieerde inzet in ruimte  

Bij de huidige bestrijding wordt er jaarrond en vlakdekkend in heel Nederland een lage muskusratten 

populatie nagestreefd. In zowel de kwetsbare lager gelegen regio’s t.o.v. zeeniveau en niet of minder 

kwetsbare hoger gelegen regio’s. In de niet kwetsbare regio’s wordt met name bestreden om 

overloop te voorkomen.  

Met een gedifferentieerde inzet in ruimte wordt overgegaan naar enkel bestrijden in de kwetsbare 

regio’s waar de risico’s voor de openbare veiligheid groter zijn.  

 

Binnen deze strategie wordt er enkel nog in de kwetsbaar geachte delen van Nederland bestreden. 

Het oppervlak van de bestrijding is kleiner t.o.v. van de huidige vlakdekkende bestrijding. Er staan  

minder middelen in het veld wat resulteert in minder vangsten. In de gebieden waar de bestrijding 

plaats vindt kan er gerichter worden gewerkt. Door meer te speuren naar de aanwezigheid van de 

dieren en gebruik te maken van klemmen zullen er minder onbedoelde soorten worden bij gevangen. 

Met enkel bestrijden in regio’s waar mogelijke risico’s voor de openbare veiligheid zijn zal het 

mogelijk lastig zijn om de populatieomvang terug te brengen tot een acceptabel geacht niveau. Van 

Vliet en Lengkeek (2007) geven aan dat in de onbestreden regio’s mogelijk een bronpopulatie 
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ontstaat welke zal uitstromen naar de gebieden waar wel bestreden wordt. In de gebieden waar 

geen bestrijding meer plaats vindt is er tevens minder verstoring voor overige flora en fauna.  

 

Omdat er nog enkel bestreden wordt in de gebieden waar mogelijke risico’s voor de openbare 

veiligheid zijn, zal het mogelijk lastig zijn om de populatieomvang terug te brengen tot een 

acceptabel geacht niveau. In de overige gebieden waar de bestrijding gestaakt wordt zal een extra 

monitoring op mogelijke graafschades gedaan moeten worden.  

 

Door de bestrijding in bepaalde gebieden te concentreren worden er minder uren in het veld 

besteed. Dit resulteert in een kostenbesparing. Het effect van niet meer bestrijding in de gebieden 

waar de aanwezigheid van de muskusrat geen risico vormt is nog niet in te schatten. Dit vraagt extra 

controle en mogelijk extra kosten voor herstel van oevers of waterkeringen. Zoals in 3.4.1 wordt 

aangegeven lopen de kosten van herstel, onder bestrijding, uiteen van 1 tot 5 miljoen euro (Gaaf et 

al 2007). 

 

In de onderstaande tabel zijn de verschillende strategie beoordeelt ten opzichte van de huidige 

vlakdekkende bestrijdingsstrategie waarbij is gekeken naar dierenwelzijn, veiligheid en kosten.  

 

 
Tabel 11. Overzicht verschillende strategieën beoordeelt ten opzichte van de huidige strategie.   

Dierenwelzijn 

++ = aanzienlijk minder dieren tov. huidige strategie 

+   = minder dieren tov. huidige strategie  

0   = vergelijkbaar met de huidige strategie  

-    = meer dieren tov. huidige strategie  

--   = aanzienlijk meer tov. van huidige strategie  

  

Veiligheid 

+   = minder schades tov. huidige stragetie 

0   = vergelijkbaar met de huidige strategie  

-    = meer schades tov. van huidige strategie  

  

Kosten 

++ = aanzienlijke besparing tov. huidige strategie 

+   = minder kosten tov. huidige strategie  

0   = vergelijkbaar kosten tov. huidige strategie  

-    = hogere kosten tov. huidige strategie  

--   = aanzienlijk hogere kosten tov. huidige strategie  
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Dierenwelzijn          

Aantal vangsten ++ + 0 0 

Aantal bijvangsten ++ + + + 

Veiligheid          

Openbare veiligheid 0 0 0 0 

Schades  - - 0 - 

Kosten          

Bestrijding  ++ - + + 

Herstel -- + + - 
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4. Resultaten  
 

Voor de interpretatie van de vangst en inspanningsgegevens is er met de huidige en voormalige 

bestrijders van de Oostvaardersplassen gesproken. Tevens is er in deze studie gekeken naar de 

vangstgegevens en de vangstinspanning tussen de periode 1990-2013. De vangstgegevens zijn op te 

delen in drie zones, namelijk; Zone A, de Oostvaardersplassen. Zone B, de eerste ring rond de plassen 

en zone C, de tweede ring rond de plassen.  

Zone A is voor de periode tussen 2005-2012 worden onderverdeeld in A1, moeraszone. A2, rand van 

het moeras en randzone. A3 bestaat uit het omliggende gebied van de OVP. Dit is ter controle waar 

gevangen is. Om een schatting te kunnen maken van de populatieomvang en graafactiviteiten van 

het proefgebied OVP is er een veldinventarisatie gedaan met levend vangen en merken.  De 

resultaten hiervan worden geanalyseerd met de Lincoln-Petersen methode om een populatie 

schatting te maken, en deze te vergelijken met de beschikbare gegevens uit de proefgebieden van de 

landelijke veldproef. 

4.1. Bestrijdingsinzet Oostvaardersplassen en omgeving. 
Om de vangstgegevens beter te kunnen interpreteren is er met de verschillende bestrijders welke in 

de Oostvaardersplassen hebben gewerkt gesproken. Het betreft zaken als waar de bestrijding precies 

heeft plaats gevonden, hoe de inzet is geweest en welke middelen daarvoor zijn ingezet. In 

onderstaande afbeelding 15 is  de indeling van het gebied te zien, het moeras en de randzone. 

 

 
Afbeelding 15. Overzicht van de Oostvaardersplassen met de moeraszone van 3600ha en de randzone van 2400ha. 

Het totale oppervlakte van de Oostvaardersplassen beslaat zo’n 6000ha. Tot en met 2005 vond er in 

het gehele gebied bestrijding plaats. Vanaf 2006 is het bestrijdingsgebied met 3600ha verkleind 

waarbij er niet meer wordt bestreden in de moeraszone. 

Onderstaand de staan de verschillende periodes waarin de bestrijders hebben gewerkt beschreven. 

 

Bennie Dibbelink - 1976-1999 

In deze periode heeft de bestrijding altijd volledige toegang gehad over het gehele gebied van de  

Oostvaardersplassen. In het hele gebied werd er bestreden, dus zowel het moerasgebied  als het 
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randzone werd bestreden. Zowel het westelijke als het oostelijke moerasdeel werden regelmatig 

bezocht met behulp van een kleine boot of kano. Tijdens strenge winters was het mogelijk om op 

schaatsen te speuren naar de aanwezigheid van muskusratten, en locaties te markeren en bij de 

aanwezigheid van winterhutten konden deze direct worden bestreden.  

 

Lammert Middelbos - 1999-2005 

Tijdens deze periode is met een gelijke inspanning en toegankelijk tot het gebied gevangen als 

hiervoor. Er was volledig toegang tot het gebied en er kon overal bestreden worden, in de randzone 

en de moeras zones. Ook werd geregeld een kano of boot in gezet om bij de lastig bereikbare 

plaatsen te komen. Ook tijdens strenge winters werd er met extra inzet op schaatsen gespeurd naar 

de aanwezigheid van muskusratten.  

 

Jan van Klompenburg - 2005-2012/13 

In 2005 werd er nog overal in de Oostvaardersplassen bestreden, zowel het moeras als de randzone.  

In het moeras zijn in 2005 nog enkele vangsten gedaan in de noordelijke hoek, nabij de 

Oostvaardersdijk. Vanaf 2006 is de bestrijding van vlakdekkend overgegaan op een strategie van 

uitstroombeperking waarbij het te bestrijden oppervlak met 3600ha moerasgebied verkleind is.  

De randzone fungeert als buffergebied om de uitstroom te kunnen beperken. Om dit te 

bewerkstelligen zijn er in hetzelfde jaar schijnduikers in de kade van de kadesloot gegraven, zoals in 

afbeelding 16, en werd er beperkt actieve en passieve bestrijding binnen de randzone uitgevoerd. 

Ook werd er langs de Oostvaardersdijk en de Knardijk bestreden (zie afb 2). 

 

 
Afbeelding 16. De ronde stippen in de kaart geven de in 2006 geplaatste schijnduikers aan. De schijnduikers zijn geplaatst 

in de kade van het moeras. In 2012 zijn deze verwijderd (google.maps op basis van informatie Waterschap 

Zuiderzeeland). 

De schijnduikers zijn tot en met 2009 frequent gecontroleerd. De schijnduikers zijn vanaf 2010 steeds 

minder gecontroleerd. Gebieden werden afgesloten in verband met de bronst, broedseizoen, 

filmopnames of andere zaken. In het laatste deel van 2012, begin 2013, zijn de schijnduikers 

helemaal niet meer gecontroleerd waarna deze in augustus 2013 uit de kade zijn verwijderd. Vooral 
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in verband met de verlaagde waterstanden waardoor de schijnduikers niet meer volledig onderwater 

stonden en goed konden functioneren. In hetzelfde jaar zijn er echter wel schijnduikers geplaatst 

langs de Oostvaardersdijk.  

 

Michael Baars - 2013-heden 

De bestrijding vindt nog steeds plaats in de randzone van de Oostvaardersplassen maar eigenlijk 

alleen nog een strook van ongeveer 200m breed langs de spoorlijn. Dit gebied waarin bestreden mag 

worden dient als uitstroombeperking. Daarnaast wordt er langs de Oostvaardersdijk en de Knardijk 

gevangen met schijnduikers en slootafzettingen en, indien er verblijfplaatsen gevonden worden, 

worden er klemmen ingezet. Binnen het aldus beschreven bestrijdingsgebied wordt gebruik gemaakt 

van duikerafzettingen en eindafzettingen maar bijvoorbeeld ook appelkooien. Ook als er vraatsporen 

zijn wordt er gerichter bestreden door gebruik te maken van klemmen. 

4.2 Historische vangsten en inzet uren Oostvaardersplassen en omgeving 

1990-2013 
De vangstgegevens tussen de periode 1990 en 2013 zijn opgedeeld in drie zones; Zone A, De 

Oostvaardersplassen, B, een eerste ring rond de plassen en C, de tweede ring rond de plassen. Het 

aantal vangsten binnen de verschillende zones zijn gedeeld op het aantal kilometers watergang zoals 

deze vlakdekkend aanwezig zijn binnen de zones.  

Sinds 2006 worden er in de zone A minder kilometers watergang bestreden, echter om de 

verschillende zones te kunnen vergelijken is er gekozen om het aantal vangsten per totaal aanwezige 

kilometers watergang te berekenen.  

4.2.1 Vangsten en inzet van uren zone A, B en C  

Zone A - Oostvaardersplassen 

 

 

Afbeelding 17. De weergegeven vangsten evenals de inzet van uren zijn per kilometer watergang. Totaal in zone A 

1012,49 kilometer watergang. De rode lijn geeft de landelijke bovengrens van een onder controle geachte situatie weer. 

Deze is niet van toepassing binnen de OVP (UvW/www.vangstregistratie.nl) 
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Vanaf 1990 zijn de totaal vangsten binnen zone A (afb 17) steeds verder gedaald vanaf 0,3 vangsten 

per km watergang tot slechts gemiddeld 0,01 of zelfs geen vangsten in 1995/96. Deze trend wordt 

pas doorbroken in 2001 en daarna blijft de lijn stijgen tot een piek in 2006 met een 1,06 vangsten. De 

plaatsing van de schijnduikers in de kade hebben hier een bijdrage in geleverd, meer middelen in het 

veld vangen meer dieren. Na 2006 lopen de vangstaantallen weer langzaam af tot 2010, 2011. Vanaf 

2012 is er weer een stijging te zien welke zeer sterk wordt doorgezet in 2013 waarbij bijna het niveau 

2006 wordt behaald. De inzet van uren kenmerkt vanaf 1990 een langzame daling, deze volgt de 

trend van steeds minder vangsten. In 1999 worden er het minste uren besteed, 0,45 uur per km 

watergang, mogelijk heeft dit te maken met de wisseling van bestrijder. Na 2000 gaat de inzet van 

uren omhoog en vanaf 2004 worden er structureel meer uren ingezet. De verandering van strategie 

ten opzichte van voorgaande jaren is niet terug te zien in een urenbesparing in 2006, aangezien in 

hetzelfde jaar schijnduikers zijn toegevoegd. Na 2006 lopen de uren langzaam terug omdat er meer 

en meer beperkingen in bewegingsvrijheid worden ervaren. In 2013 worden weer meer uren 

besteed. 

 

Zone A kan nog verder worden onderverdeeld A1, moeraszone, A2, rand moeras en randzone en A3, 

omliggend gebied OVP. Na 2005 heeft er in de moeraszone A1 geen bestrijding meer plaats 

gevonden. De bestrijder welke tussen 2005 en 2012 heeft gewerkt is zeer nauwkeuring geweest met 

het bijhouden van alle vangsten binnen het gebied van de Oostvaardersplassen en omgeving. Hieruit 

komt de onderstaande afbeelding 18 voort.  

 

 
Afbeelding 18. Zone A opgesplitst in A1, het moeras, 3600ha. A2, Rand van het moeras en de randzone, 2400ha. A3, het 

omliggende gebied van de Oostvaardersplassen11,500ha (Waterschap Zuiderzeeland).  

In 2005 zijn er totaal 600 dieren gevangen, waarvan het merendeel in het omliggende gebied van de 

plassen is gevangen. 2005 vormt het laatste jaar dat er nog in het moeras gebied van de 

Oostvaarderplassen is gevangen. Het aandeel vangsten in 2005 is dan ook erg laag. In 2006 is flinke 

piek te zien waarbij ruim 760 dieren binnen de plassen zijn gevangen in de rand van het moeras en 

de randzone. Dit komt mede door de plaatsing van schijnduikers in de kade van het moeras. Van 

2007 tot en met 2010 is er een daling in de aantallen te zien zowel binnen als buiten de plassen. In 

2011 en 2012 is stijging te zien waarbij er meer dieren binnen de Oostvaardersplassen worden 

gevangen.  
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Zone B – Eerste ring  

 

Afbeelding 19. De weergegeven vangsten evenals de inzet van uren zijn per kilometer watergang. Totaal in zone B is er 

1325,26 kilometer watergang aanwezig. De rode lijn geeft de landelijke bovengrens van een onder controle geachte 

situatie weer (UvW/www.vangstregistratie.nl).  

 

In zone B (afb 19) is ook te zien dat vanaf 1990/1991, waarin gem. 0,24 dieren per km watergang 

werden gevangen, de vangstaantallen teruglopen tot slechts 0,03 in 1995. Hierna is weer een 

langzame toename te zien welke ruim onder de ‘onder controle’ bovengrens ligt maar fors stijgt 

vanaf 2003 met in 2004 een piek met 0,9 vangsten per km. Ook hier is te zien dat er een daling inzet 

tot 2011 waarna het vervolgens weer toeneemt tot 0,56 vangsten per km watergang in 2013.  

De ureninzet schommelt vrij sterk in de eerste jaren, waarna het vervolgens terugloopt tot een 

minimum van 0,77 uur per/km in 1996. Met een kleine stijging in 1999 lopen de uren steeds een 

beetje op tot een piek in 2004. Deze grote piek lijkt te wijten aan uurhok  26-32 (zie afb. 4) waar ruim 

twee keer zoveel uren zijn besteed ten opzichte van de overige uurhokken. Hierna loopt het terug af 

tot 2011, maar de inzet van uren blijft boven 1 uur per km watergang. In 2012 en 2013 zijn weer 

meer uren besteed.   
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Zone C – Tweede ring  

 
Afbeelding 20. De weergegeven vangsten evenals de inzet van uren zijn per kilometer watergang. Totaal in zone C is er 

1661,61 kilometer watergang. De rode lijn geeft de landelijke bovengrens van een onder controle geachte situatie weer 

(UvW/www.vangstregistratie.nl). 

 

In zone C (afb 20) worden in 1990 het meeste dieren gevangen ten opzichte van de andere zones met 

0,63 vangsten per km watergang. Dit houdt aan tot 1994 met een minimum van 0,09 v/km 

watergang in 1995. De vangsten blijven laag tussen 0,1 en 0,18 v/km watergang tot 2000. Vanaf 2001 

stijgt dit tot het dubbele aantal vangsten in 2003/04 waarna het weer afloopt tot 0,13 vangsten per 

kilometer in 2008/09. In 2012 is een piek te zien welke in 2013 weer afzwakt.  

 

De inzet van uren is 1991 het hoogst, dit lijkt een reactie van het hoge aantal vangsten van 1990. De 

hoeveelheid ingezette uren loopt terug tot iets meer dan 1 uur per km watergang in 1996. Dit loopt 

weer op tot 1999 waarin 1.5 uur wordt besteed per km, dit loopt licht terug waarna het vervolgens 

oploopt tot 1,6 uur in 2003. Na 2004 worden er minder uren besteed  met een kleine piek in 2012 

waarna het vervolgens op het laagste niveau ligt in 2013 met slechts 0,89 uur per km water.   
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Afbeelding 21. Overzicht van de vangsten per kilometer watergang  per jaar van de verschillende zones.  

In afbeelding 21 is te zien dat vanaf 1990 de vangsten terug lopen tot 1995, waarna de vangsten ligt 

toenemen maar stabiel blijven tot 2000. Ook per km watergang worden er in zone C meer 

muskusratten worden gevangen. Vanaf 2000 lopen de vangsten in zowel A,B als C op met een piek 

van 0,9 v/km in zone B. Pas in 2006 piekt zone A met 1,06 v/km. Vervolgens lopen de vangsten sterk 

terug tot onder de 0,3  v/km voor zone B en C. Zone A blijft hoger boven de 0,4 v/km. Na 2011 lopen 

de vangsten voor zone A en B op tot en met 2013. Zone C daalt na 2012 weer.   
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4.2.2 Analyse historische vangsten  zone A, B en C  

De analyse wordt uitgevoerd met behulp van de vangstgegevens welke zijn verzameld van 1990 tot 

en met 2013. De vangstgegevens kunnen worden opgesplitst aan de hand van de veranderde 

strategie en inzet over het werkgebied. Vanaf 2005 is er nog maar zeer beperkt gevangen in het 

moeras gebied en in 2006 is de strategie van vlakdekkend gewijzigd naar uitstroombeperking waarbij 

enkel nog aan de rand van het moeras en in de randzone wordt gevangen. 

Bij de analyse wordt, zoals bovenstaand toegelicht, een onderscheid gemaakt en de periode 1990 tot 

en met 2004 en 2005 tot en met 2013 door de zones voor beide beide periodes apart te toetsen.  

De analyse is gemaakt met behulp van een two-way Anova toets. 

 

Bij de analyse van deze zones wordt de volgende hypothese gesteld: 

H0  

Het aantal vangsten per km watergang blijft gelijk  in zone A sinds de wijziging van strategie tov. van 

de andere zones. 

H1 

Het aantal vangsten per km watergang neemt toe in zone A sinds de wijziging van strategie tov. van 

de andere zones. 

 
Tabel 12. Statistische ANOVA toets tussen zone A, B, en C van de periode 1990-2004.  

 

ANOVA 

Vangsten per kilometer watergang per jaar over de periode 1990tm2004 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,289 2 ,645 5,744 ,003 

Within Groups 45,118 402 ,112 
  

Total 46,407 404 
   

 

LSD             

(I) Zone 

 

(J)Zone 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

 Lower bound Upper bound 

Zone A 
Zone B -,08596

*
 ,04359 ,049 -,1717 -,0003 

Zone C -,14175
*
 ,04182 ,001 -,2240 -,0595 

Zone B 
Zone A ,08596

*
 ,04359 ,049 ,0003 ,1717 

Zone C -,05579 ,03888 ,152 -,1322 ,0206 

Zone C 
Zone A ,14175

*
 ,04182 ,001 ,0595 ,2240 

Zone B ,05579 ,03888 ,152 -,0206 ,1322 

 

 

Uit de bovenstaande tabel 12 kan worden opgemaakt dat er een verschil zit tussen de verschillende 

zones (P= 0,003).  

Op basis van een post hoc test tussen de verschillende zones is te zien dat er net een significant 

verschil zit tussen A en B, (P= 0,049) waarbij geldt dat er significant meer dieren zijn gevangen in 

zone B in de periode van 1990 tot en met 2004. 

Tussen A en C, (P=  0,001) waarbij geldt dat er significant meer dieren zijn gevangen in zone C tussen 

de 1990 t/m 2004. 
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In onderstaande tabel 13 is de statische toets te zien van de vangst gegevens van de periode 2005 tot 

en met 2013.  

 
Tabel 13.Statistische ANOVA  toets tussen zone A, B, en C van de periode 2005-2013. 

ANOVA 

Vangsten per kilometer watergang per jaar over de periode 2005 tm2013 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6,707 2 3,354 29,116 ,000 

Within Groups 27,644 240 ,115   

Total 34,351 242    

Tussen 2005 en 2013 zijn er tussen de verschillende zones statistische verschillen (P= <0,001).  

Uit de post hoc test is te zien dat er een significant verschil is tussen A en B (P=  <0,001), en tussen 

zone A en C (P=  <0,001). Ook is er een significant verschil tussen zone B en C te zien (P= 0,027). 

Hiervoor geldt dat er significant meer dieren zijn gevangen in zone A tussen de 2005 en 2013 ten op 

zichten van zone B en C en meer in zone B dan in C.   

  

 

LSD 

(I) zone 

 

(J) zone 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Zone A 
Zone B ,30016

*
 ,05701 ,000 ,1879 ,4125 

Zone C ,41359
*
 ,05470 ,000 ,3058 ,5213 

Zone B 
Zone A -,30016

*
 ,05701 ,000 -,4125 -,1879 

Zone C ,11343
*
 ,05085 ,027 ,0133 ,2136 

Zone C 
Zone A -,41359

*
 ,05470 ,000 -,5213 -,3058 

Zone B -,11343
*
 ,05085 ,027 -,2136 -,0133 
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4.3 Huidige deelpopulatie proefgebied Oostvaardersplassen 
In een deel van de Oostvaardersplassen is gekeken naar aantallen, verspreiding en de gevolgen van 

de graverij van de muskusrat. Het proefgebied is gegeven in afb 6.  

 

4.3.1 Inventarisatie muskusrataantallen Oostvaardersplassen  

Om een schatting te kunnen maken van de populatieomvang van het proefgebied zijn in twee 

inventarisatierondes vangsten gedaan. Met de resultaten van  de beide inventarisaties kan met 

behulp van de Lincoln-Petersen methode een schatting van de populatie worden gemaakt.  

Alle handelingen welke zijn uitgevoerd met betrekking tot het vangen van en uitvoeren van 

dierproeven met de muskusrat zijn uitgevoerd conform het onderzoeksplan VZZ12-04. Hiervoor is in 

2013 ontheffing verleend door de DEC van de KNAW. 

 

De eerste inventarisatie vond plaats van 5 t/m 9 mei en 12 t/m14 mei. Er is 6 nachten gevangen, 2 

nachten korter dan gepland. De inventarisatieronde is twee vangnachten verkort in verband met zorg 

om het welzijn van de dieren. Er ontstond een situatie waarin consequent dezelfde dieren werden 

terug gevangen en er waren aanwijzingen voor een gewichtsafname. Dit heeft doen besluiten om de 

vangstronde voortijdig af te breken. Om te voorkomen dat de van een zenders voorziene 

muskusratten terug zouden worden gevangen, zijn 5 kooien verplaatst. Zodoende zijn er in mei 45 

vanglocaties gebruikt. 

 

Resultaten inventarisatie mei 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

De inventarisatie van september heeft  plaats gevonden  van 1 t/m 5 september met 4 vangnachten. 

Deze inventarisatie ronde is voortijdig afgebroken door de aanwezigheid van een Otter met jongen. 

Tijdens het weekend heeft het dier een verblijf gegraven ten midden van het onderzoeksgebied. Om 

te voorkomen dat een van de dieren  gevangen zal worden is in overleg met Staatsbosbeheer 

Waterschap Zuiderzeeland  en Jeroen Reinhold van landschap Flevoland besloten om de vangstronde 

voortijdig te beëindigen.  

 

Resultaten inventarisatie september 2014. 

Totaal vangsten  61  

Totaal vangsten muskusratten 48  

Nieuwe unieke individuen  13  

Totaal bijvangsten   13 Woelrat en bruine rat. 

Totaal terug vangsten uit mei 13 5 Individuen: 58, 61, 165, 171, 

89 

 

Uit de inventarisatie kan gesteld worden dat er binnen het onderzoeksgebied minimaal een 

populatie zit ter grootte  van het aantal gevangen unieke dieren: 

 

Met 45 vanglocaties in mei zijn gevangen:  21  muskusratten   
 

Met 40 vanglocaties in september zijn gevangen:  13+5=18 muskusratten 

 

Totaal vangsten week 1 56 18 unieke individuen gevangen 

Totaal vangsten week 2 33 3 unieke individuen gevangen 

Totaal bijvangsten   16 Enkel woelratten. 

Totaal onbekend 1  

Totaal unieke individuen 21 1 muskusrat geëuthanaseerd. 
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Met de resultaten van de beide vangrondes kan met behulp van de Lincoln-Petersen methode een 

schatting worden gemaakt van het aantal dieren in het onderzoeksgebied.  

 

Deze schatting is gemaakt door middel van de inventarisatie van mei te gebruiken. week 1 wordt 

beschouwd als vangstronde 1, en week 2 wordt beschouwd als vangstronde twee. De dieren welke 

een zender hebben ontvangen worden niet meegenomen in de berekening omdat deze dieren geen 

gelijke vang kans meer hebben door het verplaatsen van de vangkooien. Ook het dier welke is 

geëuthanaseerd wordt niet meegerekend in deze methode vanwege de ongelijke vang kans. 

 

Populatie schatting op basis van enkel de inventarisatie van mei 2014: 

 

� =
�(���)

�
	   	
 =

��(����)

��
=  16 muskusratten  

 

Door de twee inventarisatierondes elk als een apart bezoek te beschouwen kan ook een schatting 

van de populatie worden gedaan aan de hand van de zelfde methode. Ook bij deze berekening zijn 

enkel de dieren meegerekend met een gelijke vang kans.  

 

Populatie schatting op basis van zowel mei als september 2014: 

 

� =
�(���)

�
	   	
 =

�(����)

�
=  58 muskusratten  
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4.3.2 Verplaatsing/home-range Oostvaardersplassen 

Binnen de Oostvaardersplassen zijn een vijftal dieren voorzien van een radiozender. Hiermee zijn de 

dieren gevolgd en kan worden bekeken hoe de dieren zich verplaatsen binnen het gebied waar niet 

bestreden wordt.  

Afbeelding 22. Locatie van de gezenderde dieren in de OVP in de periode mei-juni. 



49 

 

 
Afbeelding 23. Locatie van de gezenderde dieren in de OVP in de periode juli-augustus. 
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Afbeelding 24. Locatie van de gezenderde dieren in de OVP in de periode september. 
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De waarnemingen welke in de kaarten (zie afb. 22,23 en 24) zijn gebaseerd op de sterkste 

waarnemingen welke zijn op een bepaalde dag zijn gemeten. Op basis van deze gegevens is de 

maximaal afgelegen afstand gemeten.  In de onderstaande tabel (14) zijn de maximaal afgelegde 

afstanden van de muskusratten binnen de Oostvaardersplassen te zien. 

 
Tabel 14. Maximaal afgelegde afstanden muskusratten in de OVP. 

Individu Maximaal  afgelegde afstand 

110 Slechts een waarneming 

111 149   meters 

112 629   meters 

113 987   meters 

114 1174 meters 

115 29     meters 

 

Uit de bovenstaande tabel kan een gemiddelde verplaatsing worden berekent van 593 meter met 

een minimale verplaatsing van 149 meter en een maximale verplaatsing van 1174 meter.  

Opvallend is de waarneming van dier 110. Deze is met een zeer sterk signaal waargenomen midden 

in het gebied van de Oostvaardersplassen terwijl dit dier afkomstig is uit Lelystad (zie 4.4.3). Hoogst 

waarschijnlijk is hier een fout gemaakt tijdens het uitpijlen van de dieren. Mogelijk was er een actieve 

zender aanwezig op locatie die eenmalig is waargenomen.  

Daarnaast valt op dat dier 115 maar een zeer beperkte afstand heeft afgelegd. De oorzaak hiervan 

ligt bij het feit dat het dier na vrijlating direct verdwenen is, en sindsdien niet meer is terug gevonden 

met behulp van de ontvanger. Ook valt het op dat dier 114 in de eerste maanden regelmatig is 

waargenomen, daarna twee maanden niet is waargenomen en september weer opduikt.  

De gezenderde dieren worden ondanks de verplaatsingen vaak op de zelfde plaatsen waargenomen. 

Ook na periode waarin de dieren weg leken te zijn, zijn ze daarna weer waargenomen op bekende 

plekken. Het lijkt er sterk op dat deze dieren honkvast zijn.  
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4.3.3 Inventarisatie graafactiviteiten Oostvaardersplassen  

In de Oostvaardersplassen zijn in het onderzoeksgebied vier trajecten variërend van 125 tot 250 

meter geïnventariseerd op graafactiviteiten van muskusratten. De lengte is niet over alle trajecten 

250 meter, dit was niet overal mogelijk. Oorzaak hiervan was bijvoorbeeld dat de watergang te diep 

werd waardoor niet meer met een waadpak geïnventariseerd kon worden, dit geldt voor traject 3. Of 

zoals er bij traject 2 zeer sterk sprake was van verlanding in de watergang, gecombineerd met zeer 

veel zacht organisch materiaal op de bodem.  De exacte locaties van de trajecten is weergeven in 

afbeelding 25. De inventarisatie is gedaan aan de hand van het protocol zoals deze ook wordt 

gebruikt voor de landelijke veldproef.  

 

De trajecten delen de volgende eigenschappen. De waterkeringen zijn opgebouwd uit klei met een 

klei ondergrond. De oevers hebben een natuurlijk talud zonder beschoeiing en zijn begroeid met gras 

of een rietvegetatie. De hoogte van de kruin van de waterkering varieert van 0.5 tot 1.5 meter boven 

de waterspiegel.  

 

 
Afbeelding 25. In het oranje weergegeven zijn de op graafactiviteiten geïnventariseerde trajecten aangegeven. 

Een belangrijk verschil dat gemaakt moet worden tussen de resultaten uit de landelijke veldproef en 

de resultaten uit de Oostvaardersplassen is dat de gevolgen van graverij door muskusratten niet als 

een vorm van schade mogen worden betiteld. De resultaten van de inventarisatie zijn opgenomen in 

onderstaande tabel 15. Het aantal schade is ook omgerekend naar aantal schades per kilometer 

watergang. Het gemiddelde aantal schades per km/watergang is 425. 

 
Tabel 15.Resultaten inventarisatie ondermaatse schades/graafactiviteiten in de Oostvaardersplassen. 

Traject 1 2 3 4 

Lengte geïnventariseerde traject 250 meter  175 meter 125 meter 250 meter 

Ondermaatse schades  per traject 93 118  56 35 

Ondermaatse schade  per km 372 720 448 140 

Bovenmaatse schade  12  2 afschuivingen 0 0 

 

 



53 

 

4.4 Resultaten levend vangen landelijke veldproef 
 

4.4.1 Inventarisatie levend vangen landelijke veldproef 

In de landelijke veldproef is er binnen een achttal uurhokken op een zelfde manier levend gevangen, 

gemerkt, losgelaten en terug gevangen. In de onderstaande afbeelding 26 zijn de resultaten van de 

inventarisaties van 2013 en 2014 opgenomen.  

 

 
Afbeelding 26. Resultaten van het totaal aantal unieke individuen gevangen in de levend vanggebieden binnen de 

landelijke veldproef en de objectbestrijdingsgebieden van 2013 en 2014. In Lelystad en de OVP is de proef pas in 2014 

gestart.  

 

Van de gebieden waarin levend is gevangen kan ook een schatting worden gemaakt van de populatie 

met behulp van de Lincoln-Petersen methode. Niet alle gegevens zijn voorhanden en daarom is er 

enkel van Lelystad een populatieschatting gemaakt.  

Voor Lelystad kan worden gesteld dat er op basis van de inventarisatie een minimale 

populatieomvang zit van: 

 

Met 40 vanglocaties in mei zijn gevangen:  7 unieke individuen 

 

Met 40 vanglocaties in september zijn gevangen:  6 unieke individuen 

 

Met de bovenstaande resultaten kan met behulp van de Lincoln-Petersen methode een populatie 

schatting worden gemaakt voor het onderzoeksgebied. Tijdens de inventarisatie hebben alle dieren 

een gelijke vang kans gehad.  
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4.4.2 Inventarisatie graafactiviteiten landelijke veldproef 

In de landelijke veldproef worden in alle proefuurhokken de bovenmaatse en ondermaatse schades 

geïnventariseerd. Dit gebeurt over meerdere jaren om de ontwikkeling van het aangepaste beleid te 

kunnen volgen. De eerste inventarisatie ronde heeft plaatsgevonden in 2013 en de tweede in 2014. 

Waar het in de Oostvaardersplassen geen ongewenst gedrag is, is dit het wel in de proefuurhokken 

van de landelijke veldproef en zal dit worden betiteld als schade.  

 

Bij de ondermaatse schades wordt gesproken over de pijpen gegraven in de oevers maar ook kleine 

verzakkingen aan de oever onder een in het protocol besproken drempelwaarde. Deze gegevens zijn 

nog niet systematisch geanalyseerd, maar een eerste analyse door Henk van Hemert (mond. med.) 

laat zien dat er gemiddeld 17 ondermaatse schades waren per kilometer watergang in 2014. De 

aantallen in tabel 16 vormen een gemiddelde van alle 117 proefuurhokken. Het varieert uiteraard 

tussen proefuurhokken, van nul tot 80 pijpen per kilometer watergang met nog enkele uitschieters 

daarboven (mond. med. Daan Bos).  

 
Tabel 16. Ondermaatse schades waargenomen per kilometer watergang in 2014. De aantallen vormen een gemiddeld 

van alle 117 proefuurhokken (UvW, 2014) 

Controle 30% geëxtensiveerde bestrijding 30% geïntensiveerde bestrijding 

18 ondermaatse schades 15 ondermaatse schades 17 ondermaatse schades 
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4.4.3 Verplaatsing/home-range Lelystad 

In de omgeving van Lelystad zijn een vijftiental dieren voorzien van een radiozender. Deze zijn 

gevolgd in de periode van mei tot en met december. De data is verwerkt tot en met september. 

 

Afbeelding 27. Locatie van de gezenderde dieren in Lelystad de periode mei-juni. 
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Afbeelding 28. Locatie van de gezenderde dieren in Lelystad de periode juli-augustus. 
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Afbeelding 29. Locatie van de gezenderde dieren in Lelystad de periode september. 
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Afbeelding 30. Locatie van de gezenderde dieren in zuid-west Lelystad de periode Mei-juni.  
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De weergaven van de gezenderde dieren zoals weergegeven in afbeelding 27,28,29 en 30 zijn 

gebaseerd op de waarnemingen met de sterkste signalen op een bepaalde dag gemeten. Op basis 

van deze gegevens is de maximaal afgelegen afstand gemeten.  In de onderstaande tabel (17) zijn de 

maximaal afgelegde afstanden van de muskusratten in de omgeving van Lelystad te zien. 

 
Tabel 17. Maximaal afgelegde afstanden muskusratten in de omgeving van Lelystad.  

Individu Maximaal  afgelegde afstand 

101 2600 meter 

102 338 meter 

103 194 meter 

104 55 meter 

105 445 meter 

106 208 meter 

107 803 meter 

108 393 meter 

109 251 meter 

110 79 meter 

116 165 meter 

117 6740 meter 

118 273 meter 

119 122 meter 

120 496 meter 

 

Alle dieren hebben zich tijdens de periode waarin is rondgegaan met de ontvanger verplaatst. 

Waarbij de mate van verspreiding zeer sterk varieert. Gemiddeld is er 877 meter afgelegd, met een 

minimum van 55 meter en een maximum van 6740 meter.  

Dier 117 en 101 veroorzaken de grote maten van spreiding in de gegevens en springen er hoog boven 

uit met een verplaatsing van 6740 en 2600 meter. De dieren lijken hier meer te verplaatsen naar 

nieuwe gebieden om daar ook vervolgens te blijven en niet terug te gaan.  
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5. Advies  
 

Op basis van deze studie is het niet mogelijk om een gedegen advies te geven over de juiste 

bestrijdingsstrategie voor op landelijke schaal. Dit heeft voornamelijk te maken met de verschillende 

specifieke eigenschappen van gebieden zoals de ligging en doelstelling. Er moet voor verschillende 

gebieden een afweging gemaakt moeten worden tussen de beschikbare bestrijdingsstrategieën en 

de gewenste effecten binnen dat gebied.  

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de vorm van bestrijding zoals deze binnen de 

Oostvaardersplassen wordt uitgevoerd, voor dit gebied goed werkt. Echter er zijn kleine onderdelen 

waar nog verbetering te behalen valt. 

 

We zien dat de huidige bestrijdingsstrategie van uitstroombeperking of objectbescherming binnen de 

OVP de populatie muskusratten in dit gebied heeft toegelaten te ontwikkelen tot een hoger niveau.  

Deze verhoogde populatie leidt mogelijkerwijs ook tot meer graverij en/of schades.  

Nu is het zo dat in het overgrote deel van de OPV dit geen enkel risico vormt. De monitoring op grote 

schades gebeurt reeds door de regelmatige aanwezigheid van de beheerders. Dit moet ook zeker 

doorgaan. Bij de grootste schades die bijvoorbeeld kade doorbraken kunnen veroorzaken dienen wel 

tijdig herstelwerkzaamheden uitgevoerd te worden. 

 

Rond de bezoekerscentra kunnen diverse permanente graafwerende maatregelen getroffen worden 

om toekomstige graverij aan of rondom de centra te voorkomen. Deze gebieden hebben een 

verhoogt risico ten opzichte van de rest van het gebied,  de gebouwen kunnen verzakken met 

financiële schade tot gevolg of een mogelijke onveilige situati. Er zijn verschillende opties 

(Spoorenberg, 2007) voor een permanente graafwering: 

 

Graverijwerend doek 

Geotextiel of graverijwerend doek kan worden aangebracht langs de kwetsbare delen. De praktijk 

leert ons echter dat deze maatregel niet de hoogste mate van bescherming biedt. Muskusratten 

kunnen tussen de overlap van het materiaal door, en in sommige gevallen kunnen ze het materiaal 

vernielen.   

 

Oeverbeschoeiing 

Een houten oeverbeschoeiing kan in verschillende vormen worden toegepast. Zo biedt een houten 

damwand een volledige bescherming tegen graverij. Hierbij is het echter wel van belang dat deze 

nauwkeurig wordt aangebracht zonder kieren en openingen en tot een diepte van 1,2 tot 2 meter. 

Ook is het van belang om deze te onderhouden zodat er geen kieren, openingen of afkalving achter 

de wand ontstaat. Gebeurt dit wel dan kan de muskusrat zich alsnog achter de wand vestigen.  

Bij oeverbeschoeiing kan er tevens gedacht worden aan palen met vlechtwerk. Ook deze manier van 

graafwering biedt echter geen volledige zekerheid  

Omdat oeverbeschoeiing op zeer beperkte plekken kan worden toegepast, zoals de bezoekerscentra, 

heeft het voor verdere flora en fauna zeer beperkte nadelige gevolgen.  

 

Stortsteen  

Ook het toepassen van stortsteen biedt de mogelijkheid om muskusratten op een meer permanente 

manier  te weren. Net als geotextiel biedt stortsteen niet de hoogte mate van bescherming. Het 

maakt de locatie minder aantrekkelijk om in te graven en de muskusratten zullen eerder een andere 

plek zoeken om zich te vestigen.  
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6.  Conclusie  
 

Op basis van de literatuur kan gezegd worden dat de muskusratten een positief effect hebben op het 

ecosysteem door het dynamische karakter van de dieren in de vorm van graverij en het wegnemen 

van vegetatie voor voedsel en burchten (Danell, 1996). Dit draagt bij aan het vergroten van de 

soortenrijkdom wat betreft flora en fauna. Het onderzoek van Danell (1996) laat tevens zien dat het 

aantal burchten in verschillende Zweedse meren, en daarmee waarschijnlijk ook de aantallen 

muskusratten, niet op een hoger niveau blijven na het staken van de bestrijding. Deze kunnen zich  in 

theorie stabiliseren op een lager niveau, als bijvoorbeeld het habitat, ziektes, of de aanwezige 

populatie roofdieren verandert.   

Hiertegenover staat een onderzoek dat is uitgevoerd in Iowa Amerika. Volgens resultaten van dit 

onderzoek is het ook mogelijk dat aantallen blijven fluctueren op een relatief hoog niveau. Het 

populatie aantal hangt samen met de habitatskwaliteit (Errington, 1954).  

 

De bestrijding wordt nu landelijke jaarrond vlakdekkend uitgevoerd. Er worden diverse alternatieve 

bestrijdingsstrategieën genoemd zoals objectbescherming, Hierbij wordt enkel bestreden rondom 

kwetsbare objecten. Gedifferentieerde inzet in tijd is een ander alternatief waarbij bestrijding wordt  

ingezet in de meest optimale periode, winter en het voorjaar (Lammertsma en Niewold, 2007). Een 

derde alternatief is gedifferentieerde inzet in ruimte, waarbij enkel in de meest optimale gebieden 

wordt bestreden. In de praktijk worden deze strategieën, met uitzondering van de OVP, nog niet 

toegepast. In de Landelijke veldproef wordt hier nu aan gewerkt en worden de effecten bestudeerd.  

 

In de Oostvaardersplassen wordt al een alternatieve strategie toegepast sinds 2006. Van vlakdekkend 

is er overgegaan naar uitstroombeperking. Hierbij wordt er in het moerasgebied niet meer 

bestreden, enkel aan de rand van het moeras en in de randzone wordt nog bestreden. Gezien de 

historische vangstgegevens kan geconcludeerd worden dat bij een vlakdekkende bestrijding met 

bestrijdingsinzet variërend van 0,45 tot 2 uur per km watergang de aantallen in de 

Oostvaardersplassen een tijdlang zeer laag zijn gebleven. Vanaf 2004 zijn er in heel Flevoland 

structureel meer uren ingezet. In de OVP is te zien dat de vangstaantallen toch ook omhoog zijn 

gegaan ondanks de toegenomen inzet (zie afb 15). Gekeken naar de vangstaantallen binnen zone A 

van de OVP en de omgeving (ingedeeld zoals in afb. 4) kan geconcludeerd worden dat vóór de 

strategie wijziging in de OVP(1990 t/m 2004), in zone B en C significant meer muskusratten zijn 

gevangen. De OVP heeft niet als bronpopulatie gediend voor de omgeving. Na de strategiewijziging in 

2005, van vlakdekkende bestrijding binnen de Oostvaardersplassen naar uitstroombeperking, zijn het 

aantal vangsten binnen zone A opgelopen waarbij er significant meer dieren in zone A zijn gevangen. 

De dichtheid van de dieren is hoger, maar de vangsten in zone A en B liepen de eerste 5 jaar nadat 

bestrijding in de moeraszone was stilgelegd terug in plaats van een verwachte stijging. Deze daling 

was ook in zone C waar te nemen, alhoewel deze daling veel minder goed waarneembaar is.  

 

Pas sinds twee jaar stijgen de aantallen weer, in alle drie de zones. Eveneens is het zo dat deze 

stijging sterker aanwezig is in zone A en B, en minder in zone C. Ondanks de strategiewijziging binnen 

de OVP is het mogelijk om de vangstaantallen onder controle houden in zone B en C. De huidige 

dichtheid binnen de OVP is hoog ten opzichte van de andere locaties waar vang/merk/terugvang 

plaats heeft gevonden.  

 

Gekeken naar de verplaatsing van de dieren, de afstanden die een individueel dier kan afleggen, lijkt 

de maximale verplaatsing in Lelystad groter ten opzichte van de Oostvaardersplassen. Gegevens 

betreffende verplaatsing zijn door meerdere redenen moeilijk te maar lijken buiten de OVP een 

grotere verscheidenheid te laten zien.  
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In de Oostvaardersplassen zijn meer graafactiviteiten waargenomen in vergelijking met de gegevens 

uit de landelijke veldproef. Een belangrijk punt hierbij is echter dat er nooit herstel aan de oevers of 

kades heeft plaats gevonden in tegenstelling tot de rest van Nederland. Ondanks dit zijn er tot op 

heden geen risico’s ontstaan.  

 

Deze situatie in de Oostvaardersplassen laat zien dat aangepast beheer, welk diervriendelijker is,  

mogelijk is. De strategie van uitstroombeperking is een vorm van objectbescherming. Hierbij staan 

minder middelen in het veld waardoor er minder bijvangsten worden gedaan en er minder verstoring 

in het gebied is. Ook zijn de vangsten onder controle te houden in het omliggende gebied volgens de 

normering zoals deze gesteld zijn door de waterschappen.  

7.  Discussie 
 

Vangstontwikkeling 

Met drie worpen in een jaar is potentiele reproductie van de muskusrat hoog. Doude van Troostwijk 

(1976) geeft aan dat er per worp tussen de 6.3 en 6.8 jongen worden geboren. Echter, de natuurlijke 

sterfte onder deze dieren is ook hoog. Zonder bestrijding sterft minimaal 55% door ziekte en predatie 

(Verkaik 1991). De vraag blijft dan ook open of bestrijding bijdraagt aan verlaging van de populatie. 

Die dient dan in elk geval boven deze 55% natuurlijke sterfte uit te komen om enigszins effect te 

hebben op verlaging van de populatie.   

 

Door de historische vangstgegeven te bestuderen kan mogelijk iets gezegd worden over de impact 

van de bestrijding op de populatie. De vangsten in de Oostvaarderplassen, de randzone en het 

moeras lopen op vanaf 2000. De verhoogde vangstaantallen vallen samen met de toenemende 

waterdiepte in het westelijke moeras welke vanaf 1998 weer volledig onder water staat (Beemster, 

2012). De periode van 1995 -1999 zijn er wel velduren ingezet maar zijn er zeer weinig tot geen 

vangsten gedaan terwijl er in zones B en C wel vangsten worden gedaan.  

De pieken in vangsten zoals deze te zien zijn in de randzone (A2) in zowel 2006 als in 2013 kunnen 

verklaard worden door de verhoogde inspanning in die jaren. In deze jaren zijn er extra uren-

inspanning geleverd en nieuwe schijnduikers geplaats, en in 2013 is er een nieuwe bestrijder 

gekomen in het gebied van de Oostvaardersplassen. De lagere vangsten in de jaren hier tussen vallen 

samen met de wisselende bewegingsvrijheid en beperkingen van de bestrijding. Het is dus zeer de 

vraag of de daling in vangsten tussen 2006 en 2013 toe te schrijven is aan de verandering van de 

populatie in het moeras gekeken naar het bovenstaande. Wat een zeker feit is dat het aantal 

vangsten vanaf 2005 gegroeid is en gemiddeld op een hoger niveau zit ten opzichte van de periode 

voor 2005.  

 

De ontwikkeling in de toename van vangsten in zone B en C valt samen met de her-inundatie van het 

moeras. Op de toename is echter tijdig gereageerd door de bestrijding door meer uren in te zetten 

en is de stijging een halt toe geroepen. In zone B vallen er twee uurhokken op, 26-21 en 26-32 waar 

tot ruim twee keer meer uren zijn besteed. Dit resulteert ook in aanzienlijk meer vangsten in 2004.  

Uit het feit dat er structureel meer dieren worden gevangen in zone A kan worden opgemaakt dat er 

een blijvend grotere populatie in het moeras is. Het moeras vormt een zeer geschikt habitat voor de 

muskusratten en vraagt daarom om een hogere inzet van uren in zone A en B tussen 2005 en 2012 

ten opzichte van de periode er voor (1995-2000). In zone C is geen verhoging zijn de vangsten in 

controle gehouden zonder verhoging van de ureninzet in dezelfde periode.  

 

Levend vangen 

De resultaten van het levend vangen ondersteunen de historische vangstgegevens en geven aan dat 

er een hogere populatie binnen de Oostvaardersplassen is ten opzichte van de overige gebieden uit 
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de landelijke veldproef muskusratten. Het aantal unieke individuen gevangen over twee 

inventarisatie rondes ligt hoger ten opzichte van Lelystad of de andere proefgebieden.  

Voor de schatting van de populatieomvang is de Lincoln-Petersen methode gebruikt (Krebs, 1999). 

Hierbij worden een aantal aannames gedaan waarvan bij deze toepassing in de Oostvaardersplassen 

en Lelystad een tweetal worden geschonden (Krebs, 1999). Er wordt vanuit gegaan dat de te bepalen 

populatie een gesloten populatie betreft. Dus geen geboortes, sterfte, immigratie of emigratie. 

Daarnaast dienen alle dieren een gelijke kans om te gevangen te worden te hebben. Dit vergroot de 

onzekerheid van de geschatte aantallen. De populatieschatting aan de hand van deze methode liggen 

voor de proefgebieden binnen de Oostvaarderplassen en Lelystad niet ver uit elkaar qua aantallen. 

Belangrijk punt is echter dat het oppervlak van de proefgebieden sterk van elkaar verschillen en de 

bovengenoemde kanttekeningen van deze schattingsmethode.  

Voor een beter inzicht in de aantallen, rekening houdend met geboortes, sterfte, immigratie of 

emigratie in het proefgebied van de Oostvaardersplassen zou een derde inventarisatie ronde 

gewenst zijn. Met een derde inventarisatie kan het programma MARK worden gebruikt welke naast 

een schatting van de populatie ook bijvoorbeeld sterfte kansen kan berekenen. Dit kan door 

bijvoorbeeld gebruik te maken van het Joly-Seber model (Cooch & White, 2014).  

 

Graverij 

De mate van graverij liggen in de Oostvaarderplassen aanzienlijk hoger ten opzichte van het 

landelijke gemiddelde. Een belangrijke kanttekening  is dat er sinds de aanleg van de kade in 1972/73 

geen onderhoud heeft plaatsgevonden (mond. med. J. Griekspoor). Dit geldt ook voor de overige 

watergangen welke zijn geïnventariseerd, kleine of grotere graverij zijn nooit hersteld. Klaarblijkelijk 

hebben deze graverijen geen effect op de stevigheid van de kade, want tot op heden heeft dit niet 

geleid tot een doorbraak. Binnen de landelijke veldproef is de inventarisatie van graverij gedaan op 

trajecten van 1000m. Binnen de Oostvaardersplassen zijn de trajecten maximaal 250 meter. 

Extrapoleren naar 1000m geeft mogelijk een verkeerd beeld aangezien de omstandig en het habitat 

zeer wisselend zijn op korte afstanden. Deze situatie vormt een beeld van wat er gebeurt bij een 

hogere populatie zonder enige vorm van onderhoud of herstel aan kades en watergangen.  

Het inventariseren van de graafactiviteiten boven de waterspiegel is lastig gebleken omdat bij 

gevonden activiteiten niet altijd duidelijk is geweest of de oorzaak toe te schrijven is aan 

muskusratten of de aanwezigheid van de vele grote grazers.  

 

Zenderen 

Voor de Oostvaardersplassen geldt dat de muskusratten met een zender niet consequent zijn 

gevolgd omdat de  ontvangstapparatuur niet voldoende beschikbaar is geweest. Hierdoor zijn er 

maar een beperkte waarneemrondes geweest. Daarnaast is er binnen de plassen hoofdzakelijk met 

de ontvanger langs de kade gegaan en niet per boot of te voet verder het gebied in. Met de huidige 

inventarisatie naar de bewegingen van de gezenderde muskusratten in de Oostvaardersplassen was 

het slechts beperkt mogelijk de dieren in het veld te volgen. Mede hierdoor was een individu al snel 

buiten het bereik van de ontvangen. Dit beperkt het inzicht in de verplaatsingen binnen de OVP. De 

gezenderde dieren in de omgeving van Lelystad zijn hoofdzakelijk gevolgd door studenten van de 

Zoogdiervereniging. Deze hebben de dieren consequent kunnen volgen door de beschikbaarheid van 

de ontvangst apparatuur.  

 

De uitstroombeperking zoals deze wordt toegepast in de Oostvaardersplassen kan worden 

beschouwd als een vorm van object bescherming. Heeft deze vorm van bestrijding geleid tot een 

besparing van het aantal velduren die zijn ingezet? Na de wijziging van strategie zijn er niet minder 

uren ingezet ten opzichte van de periode er voor. De besteding blijft consequent boven 1 uur per 

km/watergang waar deze begin jaren 90 op 2 uur per km/watergang zat en midden jaren 90 rond de 

0,45 uur per km/watergang. Het lijkt er op dat om de aantallen in de plassen onder controle te 

krijgen dat er een gelijk aantal uren moet worden ingezet als in het begin van de jaren negentig.   
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Het aantal vangsten bij een kleiner te bestrijden oppervlak zouden naar verwachting ook lager zijn.  

Het lijkt er echter op dat het aantal vangsten structureel hoger ligt ten opzichte van de periode er 

voor. Dit leidt tot de vraag of een dergelijke strategie een realistische strategie is. Het antwoord lijkt: 

Ja het is een realistisch, want het laat zien dat deze vorm van bestrijding kan, zonder een hele grote 

invloed te hebben op het omliggende gebied. In het direct omliggende gebied zone B zijn wel extra 

uren nodig geweest, maar beperkt. Verder afgelegen van de Oostvaarderplassen lijkt er vrijwel geen 

invloed te zijn gekeken naar het aantal vangsten. Deze strategie in dit geval lijkt niet te leiden tot een 

situatie waar minder vangsten worden gedaan ten opzichte van de vlakdekkende situatie er voor.  

8.  Aanbevelingen 
 

Dierenbescherming 

Bij een strategie waarbij volledig gestopt zou worden is de grootste onbekende factor de potentiele 

kosten welke een mogelijk grotere muskusratten populatie met zich mee zou brengen. Tot op heden 

zijn er maar zeer beperkt  kosten bekend van reparaties welke aan muskusratten te wijten zouden 

zijn. In de Oostvaarderplassen is het mogelijk om een gecontroleerde proef uit te voeren waarbij de 

invloed van een hogere populatie en de mogelijk bijbehorende graverij kan worden bestudeerd. De 

kade (zie afb 2) zou over een bepaalde lengte volledig hersteld kunnen worden waardoor er een nul 

situatie ontstaat. Door deze gedurende een bepaalde periode met een vaste interval te controleren 

kunnen de ontwikkeling van de graverij nauwkeurig in beeld worden gebracht. Aan de hand van deze 

gegevens kan er een kostenberekening worden gemaakt voor mogelijk herstel van de situatie.  

 

Waterschap Zuiderzeeland  

Voor een beter inzicht in de ontwikkeling van de populatieomvang onder de invloed van de 

bestrijding is het van belang de inzet van de bestrijding gelijkmatig plaats vindt. Nu volgt de 

bestrijding het verloop van de natuurlijke populatie. Bij minder dieren minder uren en omgekeerd. 

De aantallen muskusratten liggen hoger als niet er niet bestreden wordt, maar blijven niet oneindig 

stijgen. Een alternatieve strategie zou dan ook kunnen zijn de kwetsbare objecten zodanig aanpassen 

dat de aanwezigheid van de muskusrat bij deze hogere dichtheden  geen nadelig effect meer kan 

hebben op de waterkerende functie van het betreffende object.  

 

In de huidige strategie van vlakdekkend en jaarrond bestrijden worden zowel passieve als actieve 

middelen ingezet. Tijdens de trekperiode zijn het hoofdzakelijk rammen die wegtrekken uit een 

gebied op zoek naar een nieuw territorium. In de veelal passieve vangmiddelen worden dan ook 

hoofdzakelijke rammen gevangen. De vangstverhouding tussen rammen en moertjes is 70%-30%  

Heidinga (2006) benadrukt dat het niet de middelen zijn welke geslacht specifiek vangen, maar dat 

het de periode is waarin de verschillende worden ingezet welke van invloed zijn op de vangstratio 

ram moer.  

 

Uit het onderzoek van Heidinga (2006) wordt duidelijk dat er gerichter gevangen kan worden op 

geslacht door met actieve vangmiddelen te werken in de periode dat de dieren het meest honkvast 

zijn. Als er vanuit gegaan wordt dat het waterschap nu nog niet over gaat naar het beschermen van 

kwetsbare objecten door deze fysiek aan te passen maar blijft inzetten op het verlagen van de 

populatie, dan kan er mogelijk een slag geslagen worden, gezien de hoge door meer aandacht te 

geven aan gerichter bestrijden op de moertjes.  

Door meer in te zetten op bestrijding met klemmen kan er gerichter worden gevangen met als doel 

niet meer muskusratten vangen in absolute vangst aantallen, maar om meer moertjes weg te kunnen 

vangen. Door meer moertjes weg te vangen kan er meer winst worden behaald in het  beperken van 

de reproductie. Met de huidige vorm van bestrijding worden veel dieren tijdens de trekperiode 

gevangen doormiddel van fuiken. De verhouding waarin rammen en moeren worden gevangen is 

70% - 30%.  
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Door de inspanning tijdens deze periode te blijven concentreren op het speuren en plaatsen van 

klemmen kan een verhouding van ongeveer 50% - 50% worden behaald.  
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