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Onderwerp Overlast ratten

Geachte heer/mevrouw

Bewoners uit uw straat de Maria Margaretalaan hebben ons benaderd met een signaal van 
overlast door ongedierte. In de omgeving van de achtertuinen en zelfs in de woningen zijn 
ratten gezien. Bewoners vinden dit terecht naar en onhygiënisch.

Op dit signaal hebben we de plaagdierenbestrijding laten onderzoeken of het om een incident 
gaat, of dat er sprake is van een blijvend probleem. Uit onderzoek blijkt dat het om een situatie 
gaat waarvan kan worden gezegd dat alertheid op z'n plaats is.

We willen het advies dat we hebben gekregen met u delen en mede namens de plaagdieren 
bestrijdingsdienst uw aandacht vragen voor het volgende:

Waarom komen de ratten naar de huizen?
De rat vestigt zich het liefst in een vochtige en niet te warme omgeving. De rat voelt zich dus al 
snel ergens thuis, vooral in de buurt van de mens. Zijn
favoriete habitats zijn kelders, kruipruimten, schuren, aan de rand van sloten en dijken, onder 
de grond in uitgebreide holen en op sommige plekken in de buurt van riolen en ander vervuild 
water. Een rat die 's zomers in de natuur bij slootkanten leeft of in het land en daar voldoende 
voedsel vindt, trekt 's winters vaak naar de warmte van huizen en de aanwezigheid van voedsel.

Ratten zijn intelligente gewoontedieren.
Daarmee bedoelen we dat wanneer er op een bepaalde plek voedsel te vinden is, deze locatie 
regelmatig zal worden bezocht. Let wel: Ratten kunnen voedsel op grote afstanden ruiken! 
Bovendien zijn ratten ware acrobaten die op iedere plek waarop ze houvast kunnen krijgen 
zullen proberen voedsel te vergaren.
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Voeren vogels
De wintertijd is een periode waarin veel bewoners vogels bijvoederen. In tuinen van de Maria 
Margaretalaan zijn voederplaatsen aangetroffen. Ook dit voer is een reden voor knaagdieren 
om hun foerageergebied uit te breiden. In deze tijd van het jaar zullen knaagdieren, dus ook 
ratten voedsel voorraden aanleggen. Met het in standhouden van voederplaatsen helpt u 
ongedierte te overleven en zich te vermenigvuldigen.

Staat van de riolering
De staat van de riolering is ook van belang in de bestrijding van de rattenoverlast. De gemeente 
laat onderzoek doen naar de staat van het gemeentelijk riool en kijkt ook naar mogelijkheden 
zoals het vergroten van de capaciteit van de riolering.

Ook de staat van uw riool op eigen terrein is van groot belang, de ratten komen veelal door 
kleine kieren tussen de hemelwaterbuizen en het riool. Hier heeft zowel Ymere als u als 
bewoner een verantwoordelijkheid. Vroeger werden deze kieren met cement en kit gedicht, 
echter deze zijn nu uitgedroogd en vormen dus open verbindingen. Het huidige materiaal is pvc 
waar diverse verloopstukken verkrijgbaar zijn die wel afdoende afsluiten.

Samenwerken voor een oplossing
Wilt u ook als bewoner voorkomen dat er een rattenplaag ontstaat, dan zullen we (bewoners, 
Ymere, gemeente) moeten samenwerken. De enige reden van langdurig verblijf van plaagdieren 
is de aanwezigheid van voedsel. Voederplaatsen voor vogels waar met regelmaat voedsel te 
vinden is, fruitbomen waarvan vruchten blijven liggen, openstaande prullenbakken en 
composthopen waarop groente en fruitresten wordt opgebracht, zijn de sterrenrestaurants 
voor ratten en andere knaagdieren.

Wat kunt u doen?
Wilt u zo vriendelijk zijn:

• Te stoppen met het in standhouden van vogelvoederplaatsen op openbaar terrein.
• Voederplekken in uw tuin 's avonds vrij te maken van voederresten op de vloer
• Vogels alleen natuurlijk voedsel te voeren en zoveel als ze per keer op kunnen 

eten. Restanten vogelveer worden rattenvoer.
• Uw afval te bewaren in gesloten containers en groente en fruitafval in uw gft-container 

te deponeren.
• Materialen en rommel niet te langdurig te laten liggen, want dit biedt nestmateriaal en 

beschutting om een nest te maken.
• Te zorgen dat de rat niet kan binnenkomen via bijvoorbeeld openingen in 

buitenmuren, luchtroosters, niet goed afgesloten deuren en ramen, defecte (open) 
rioleringen, putjes en defect regenwaterafvoer.

Alleen dan heeft het zin om de afdeling ongediertebestrijding van de Meerlanden in te 
schakelen en lokdozen en vallen te plaatsen.
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kunt u contact opnemen met de heer Snoey Kiewit via tel 0900 1852. U 
:en naar info(5)haarlemmermeer.nl onder vermelding van "Gebied 

argaretalaan"

e, gebiedsmanager Haarlemmermeer Zuid Oost


