Vragen en opmerkingen, waar aan de orde/mogelijk met antwoorden, zoals besproken na
afloop van de presentatie door KAD over knaagdieren

d.d. 23 mei 2016 in de Lidwinakerk
Vraag/opmerking
Er wordt opgemerkt dat het belangrijk is dat
de gemeente aan inwoners bij het melden van
rattenoverlast duidelijk laat merken dat zij
deze meldingen ook echt wíl ontvangen,
ondanks dat de gemeente zelf geen
bestrijdende (wel zorgplicht) rol heeft.

Antwoord

Tip: zamel het plastic voortaan in met
containers in plaats van de plastic zakken.
Dit draagt bij aan het beperken van de
rattenoverlast.
Zijn graszaad en eikels ook interessant voer
voor ratten?

Graszaad en eikels zijn in eerste instantie geen
aantrekkelijk voer voor ratten. Alleen in nood, als
er verder niets te eten is, zullen ratten dit mogelijk
aanpakken om op te overleven.

Hoe zit het met voedsel in huis, bijvoorbeeld
de fruitschaal?

De bruine rat zul je vrijwel nooit binnen
aantreffen.
De zwarte rat komt nagenoeg nooit in ruimtes
waar wij mensen ook komen. Deze rat houdt zich
vaak in loze ruimtes op, zoals onder dakpannen,
in afgetimmerde holtes etc.

Wat moet je doen met de (geur)sporen van
een rat na vangst in een kooi?

De geur van andere ratten zal een vangmiddel
niet minder interessant maken voor de rat.
De rat moet wel tijdig uit het vangmiddel worden
gehaald, want de geur van afbraak van het dode
lichaam werkt wel negatief.

Wat kun je doen aan het buiksmeer?

Je kunt dit eenvoudig wegpoetsen.

Waar in de wijk zijn ratten gesignaleerd?

Er zijn vanuit de hele wijk mensen die aangeven
dat er ratten in hun buurt zitten. Als je weet hoe
je moet kijken en kennis hebt van de leefwijze kun
je sporen ontdekken én ze effectief bestrijden.

In de presentatie wordt het aantal van 1.500
ratten in ons dorp genoemd. Hoe kan dat, als
er in een varkensstal al duizenden kunnen
zitten?

Het aantal ratten in een bepaalde omgeving is
afhankelijk van het voedselaanbod en de
schuilgelegenheden. In een stal kan daardoor een
populatie (familie ratten) uitgroeien tot enkele
honderden individuen.
In een stedelijke omgeving is over het algemeen
zeer weinig voedsel aanwezig en kan een familie
maar uit een paar ratten bestaan. De omvang van
de populatie is dus direct afhankelijk van ons
gedrag; zorgen wij voor veel voedsel en
schuilgelegenheid?

Hoe aantrekkelijk zijn blad en beukennoten
voor ratten?

Blad heeft geen aantrekkingskracht op ratten.
Noten en andere vruchten hebben dit wel. Ruim
deze daarom zo snel mogelijk op als ze van de
boom vallen, om te voorkomen dat ratten gaan
hamsteren en een wintervoorraad aan voedsel
opbouwen.
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Wat kun je doen als buren ratten hebben en
zij er niets aan kunnen/willen doen?

Probeer allereerst het gesprek met hen aan te
gaan.
Mocht dit niet lukken, dan zou je misschien de
gemeente kunnen betrekken, vanuit de zorgplicht
van de gemeente (niet om te bestrijden, maar de
buren aan te sporen hun verantwoordelijkheid te
nemen), of een bestrijdingsbedrijf.

Waar kun je rattenoverlast eigenlijk melden?

Dit kan via de website van de gemeente, onder
het kopje ‘Melding doen’ > Meldingen openbare
ruimte > Dieren > Plaagdieren.
Het kan ook telefonisch, door het
KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente te
bellen op 14 0499.
Meld ook altijd, zodat de gemeente zicht heeft op
hoe groot de rattenpopulatie mogelijk is.

In De Leeuwerik wordt het afval nu anders
ingezameld. Er worden ook meer zwarte
ratten gesignaleerd.
Wat voor (tuin)planten zijn het meest
interessant voor ratten?

Het lijkt er op dat de andere manier van
afvalinzameling de rattenoverlast vergroot.
Alle vruchtdragende planten zijn aantrekkelijk
doordat ze een voedselbron zijn.
Daarnaast vindt de zwarte rat breeduit groeiende
klimop heel prettig.

Tip: bij een melding moet de gemeente ter
plaatse gaan kijken en adviseren. Niet alleen
telefonisch afhandelen.
Wat doe je als je een levende rat in een kooi
hebt gevangen?

Zoals tijdens de presentatie al aangegeven mag je
dan alleen nog een klem (geen pootklem) of een
hond (geen lange hond) gebruiken om de rat te
doden. Daarom kun je eigenlijk beter geen kooi
gebruiken.

Kan de gemeente niet vaker en breder over
ratten communiceren?

De gemeente heeft op de website informatie
staan over ratten, en plaatst daarnaast in ‘het
seizoen’ bijna jaarlijks een bericht in Groeiend
Best.
Het is helaas alleen zo dat berichten pas echt
‘binnenkomen’ als er op dat moment bij iemand
ook rattenoverlast is. Dat maakt preventieve
communicatie lastig.

Tip: vertel ook in de tekst over ratten wat er
gebeurt met je melding, ook als de gemeente
zelf niet bestrijdt, ofwel: over het belang van
melden.
Kun je als wijk niet een bestrijdingsbedrijf
inhuren?

Iedereen kan uiteraard altijd een professioneel
bedrijf inhuren. Het is alleen de vraag of het
financieel aantrekkelijk is. Een bestrijder zal ook
zijn uren, voorrijkosten en materialen rekenen.
Wellicht is er een staffel op te stellen (per 5
meldingen een kortingspercentage of zo?), maar
dat is aan het commercieel talent van de wijk.
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