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Rotterdam, 3 januari 2018

Betreft: adviesbrief ‘Rat in de stad’

Geachte wethouder Eerdmans,
Zoals u weet toetst het Burgerpanel de kwaliteit van de dienstverlening, in de breedste zin van het woord, van
de gemeente Rotterdam. Onlangs besloten we ons te richten op de bestrijding van de rat in de stad. Graag
delen we met deze brief onze bevindingen met u.
Het valt meerdere mensen van het Burgerpanel op dat de rat zich verder verspreidt in de stad. Ook weten we
dat de gemeente op dit moment een actief beleid voert tegen ongedierte in de stad en dus ook tegen de rat. U
voert een actieve ‘niet-voeren-campagne’ en de rat wordt met rattenvoerplaatsen (gif) en/of klemmen
bestreden. Het Burgerpanel vraagt zich af of deze maatregelen zoden aan de dijk zetten en of er geen gebieden
en doelgroepen worden vergeten bij de bestrijding van de rat en of er nog meer alternatieven voor de
bestrijding van de rat zijn.
We hielden een mini-enquête onder onze vrienden en onderzochten de alternatieve bestrijdingsmethoden in
de stad zoals het Rattenparadijs van Rini Biemans. Uit onze enquête bleek dat meer dan 90% van de
ondervraagden het gevoel had dat de rattenoverlast was toegenomen of gelijk gebleven, in ieder geval niet
afgenomen. Bijna de helft van de ondervraagden heeft wel eens een rat gezien in zijn of haar straat. We kunnen
dus concluderen dat de rat in de stad goed aanwezig is en dat de burger weinig merkt van effectieve bestrijding.
Met de resultaten van de enquête en ons desktop-research willen we bij de bestrijding van de rat uw aandacht
vragen voor het volgende:
- In het kader van het niet-voeren-beleid: Breid het aantal broodbakken van Broodnodig in de stad uit en
voer eventuele handhaving op het voeren van dieren/op straat achterlaten van afval.
- Wijs de burger op het gevaar van de rat in de stad, met name de schade die hij kan aanrichten aan riolering
en bestrating. De kans op ziektes die hij kan overdragen door bacteriën/virussen in de urine, zoals de ziekte
van Weil (meer dan 50% van de ratten draagt de bacterie leptospirose bij zich) en het Hantavirus zijn
aanwezig maar minimaal. De kans op rioolschade is veel groter.
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De rat leeft niet alleen in woongebieden maar ook zeker in leegstaande gebouwen, sportterreinen en
buitenspeelplekken (vooral met water in de buurt). Zorg ook daar voor juiste bestrijding en licht de
verantwoordelijke verenigingen of stichtingen voor die de betreffende terreinen beheren en te maken
hebben met overlast en probeer te ontzorgen waar mogelijk.
Het rattenparadijs van Rini Biemans geeft een andere invalshoek voor de rat in de stad, één waar wij ons als
Burgerpanel goed in kunnen vinden. We quoten graag zijn bevindingen:
‘Omdat diervriendelijk beheer een hele lastige is, kiezen we voor natuurlijk beheer zonder gif. Dat laatste
is belangrijk want ratten ontwikkelen snel resistentie en op dat moment voer je ze gewoon bij. Bovendien
wordt de voedselketen vervuild met gif met negatieve gevolgen voor de rest van de stadsnatuur en ook
onze eigen leefomgeving.
Het beeld voor duurzaam beheer van de rattenpopulatie in de stad is helder: minder voedsel, minder
schuilplekken en meer natuurlijke vijanden. Wat betreft stadsnatuur is de situatie ook helder. Hoe meer
groen hoe meer schuilplaatsen. Tegelijkertijd gaat in het stadsgroen ook de ecologische oplossing
(evenwicht en natuurlijke vijanden) schuil om de populatie te beheren. Meer stadsgroen werkt dus
alleen als dit goed wordt onderhouden, schoongemaakt en waar nodig gesnoeid. Dat laatste is precies
wat Creatief Beheer met haar Tuinmanaanpak doet. Nu ontstaat er een nieuw en zeer strevenswaardig
doel; een natuurlijke groene omgeving, waar kinderen vrij en vaak kunnen buitenspelen. Dit is goed voor
een gezonde ontwikkeling van kinderen, maar ook een probaat middel tegen rattenoverlast.’

Voor meer informatie over deze aanpak verwijzen wij graag naar www.rattenparadijs.nl waar u ook meer
kunt lezen over de proefcampagne in de Afrikaanderwijk.
Het Burgerpanel laat regelmatig een kritisch geluid horen richting de gemeente, met deze brief willen we u
vooral adviseren de bestrijding van de rat door te zetten, maar ook alternatieve bestrijdingsmethoden te blijven
onderzoeken en alle doelgroepen in Rotterdam te voorzien van dezelfde dienstverlening. We hopen dat de
huidige kwaliteit van de rattenbestrijding gewaarborgd blijft, ook met een nieuw gemeentebestuur in 2018.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij
verwachten op deze brief geen reactie.

Met vriendelijke groet,
namens het Burgerpanel Rotterdam,

Herman Groeneveld
Voorzitter Burgerpanel Rotterdam

Cc: Anne Boomsluiter (cluster Dienstverlening), Rini Biemans (Creatief Beheer), Frank Boerboom (Creatief
Beheer)

Stichting Burgerpanel Rotterdam - Postbus 3326 - 3003 AE Rotterdam – info@burgerpanelrotterdam.nl

