
 

 
 

 
 

 Duurzaam gemeentelijk plaagdierbeheer 

Voorlichting - Monitoring - Preventie 



 
 
Is binnen uw gemeente de bestrijding/preventie van ongedierte al duurzaam vormgegeven? 
 
M.a.w.: 

• Worden door de gemeente nog bestrijdingsmiddelen toegepast? 
• Worden door de inwoners nog bestrijdingsmiddelen toegepast? 
• Is publieksvoorlichting al geregeld? 
• Weten inwoners hoe ze ongedierte kunnen voorkomen? 
• Weten inwoners hoe ze ongedierte (ratten) kunnen melden, en doen ze dit? 
• Bestaat er binnen uw gemeente een goede monitoring voorzien van 'early warning?' 

Zo maar wat vragen die betrekking hebben op duurzaam plaagdierbeheer. In deze kennismaking 
leggen wij u uit hoe plaagdierbeheersing binnen uw gemeente zo optimaal mogelijk, gelet op 
duurzaamheid, volksgezondheid en dierwelzijn, kan worden vormgegeven. 
     
 
Van Ongediertebestrijding naar duurzaam plaagdierbeheer 
Traditioneel wordt bij de bestrijding van ongedierte gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen en 
wordt in veel gevallen ad hoc gehandeld. 
 
 
De vraag is, is dit vandaag de dag nog wel de juiste aanpak? 
Het antwoord is nee, het moet en kan anders, zelfs beter. Wij leggen u uit waarom: 

• Veranderende wetgeving en daarmee een verbod op het gebruik van rodenticiden voor 
de bestrijding van ratten buiten gebouwen. 

• De publieke opinie verandert. We staan steeds meer stil bij de bescherming van ons milieu 
en/of bij het welzijn van dieren, ook al is het 'maar ongedierte'. Het begrip 'ongedierte' 
verdwijnt en wordt meer en meer vervangen door 'plaagdieren' 

• Het beleid van de overheid is steeds meer gericht op het terugdringen van 
bestrijdingsmiddelen. Het gebruik door de gemeente zelf maar ook het gebruik door haar 
inwoners 

• Deze traditionele werkwijze druist in tegen hiervoor geldende regelgeving 
• Preventie nodigt uit tot monitoring 

 
Kan het wel anders? 
Jazeker, en misschien kan het zelfs beter. Het sleutelwoord is kennis. Kennis voor wat betreft de 
invulling van gemeentelijk beleid als ook de kennis met betrekking tot de praktische invulling voor en 
door burgers. Kennis leidt tot preventie van plaagdieren; tot duurzaam plaagdierbeheer.  
 
 
Ongedierte / plaagdieren 
Wanneer we spreken over ongedierte, denken mensen vaak meteen aan ratten en muizen en soms 
wespen. We noemen deze diersoorten 'ongedierte' omdat ze ons op enige wijze schade berokkenen, 

Eindelijk! 

Een goed monitoringssysteem voor ratten in gemeenten 



aan onze goederen of aan onze gezondheid; omdat ze hinderlijk zijn of overlast bezorgen. Misschien 
ook wel omdat we er angst voor hebben. Daarom moeten ze dood en grijpen we direct naar 
bestrijdingsmiddel. Dit is echter geen duurzame aanpak. Wanneer namelijk de oorzaak niet wordt 
weggenomen, zal de overlast snel weer terugkeren. Beter is het dan ook om te voorkomen dat deze 
dieren zich ontwikkelen en, te voorkomen dat ze bij ons binnendringen. Dat kan, want in veel 
gevallen creëren we namelijk zelf omstandigheden die dit mogelijk maken. We zijn ons hier echter 
niet van bewust.     
 
 
Duurzaam plaagdierbeheer 
Duurzaam plaagdierbeheer houdt in: het treffen van preventieve maatregelen waardoor wordt 
voorkomen dat hinder, overlast of schade door plaagdieren ontstaat. Om hier goede invulling aan te 
geven is kennis nodig, kennis over de biologie en de leefwijze van het dier. Kennis leidt tot 
bewustwording, bewustwording; leidt tot zien. Op het moment dat men bewust is van het nut en de 
noodzaak, zal men over gaan tot het treffen van preventieve maatregelen. 
 
 
Gemeenten en duurzaam plaagdierbeheer 
Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid wanneer het gaat over de preventie en bestrijding van 
plaagdieren. Dit is in wetgeving zoals in de Woningwet, Bouwbesluit en de Wet publieke gezondheid 
vastgelegd. Dit geldt voor situaties: 

• waar sprake is van een risico voor de volksgezondheid 
• waar overlast wordt ondervonden in of vanuit openbaar gebied 
• waar burgers overlast ondervinden, welke wordt veroorzaakt door derden  

Burgers hebben echter ook een eigen verantwoordelijkheid wanneer het een eigen woning of eigen 
terrein betreft. Zij kunnen hier een goede invulling aan geven wanneer zij beschikken over voldoende 
kennis over de leefwijze en ontwikkeling van plaagdieren. Over het algemeen ontbreekt het aan deze 
kennis of schiet men hierin te kort. Een gemeente kan haar inwoners hierin faciliteren door deze 
kennis door middel van publieksvoorlichting aan te reiken, door haar inwoners door te verwijzen 
naar de website van KiBO-ongedierte.  
 

KiBO-ongedierte 
KiBO is het wetenschappelijk kennisinstituut op het gebied van de preventie en bestrijding van 
plaagdieren. KiBO verzorgt publieksvoorlichting draagt zorg voor monitoring: 
* KiBO-databank 
  op haar website heeft KiBO een databank ingericht met informatie over de meest voorkomende 
  soorten plaagdieren waarmee mensen kunnen worden geconfronteerd.  
* KiBO-rattenmelder 
   op de website is tevens een meldpunt ingericht waar men snel en gemakkelijk ratten kan 
   melden. Deze melder is gelinkt met de databank waardoor men ook bij een melding informatie 
   ontvangt. 
 
Voordat informatie kan worden opgehaald of een melding kan worden gedaan, dient men de 
postcode achter te laten waarmee data wordt verkregen over de verspreiding en de 
populatieomvang van bv. ratten. 
 

 
 



Wat kan KiBO voor gemeenten betekenen? 
De data die door informatieverstrekking of meldingen wordt verkregen, wordt continu bewaakt en 
geanalyseerd. Dit leidt ertoe dat toename van het aantal meldingen direct zichtbaar wordt waardoor 
al in een vroegtijdig stadium tot actie kan worden over gegaan. Bij signalering van een toename zal 
de KiBO-taskforce de oorzaak onderzoeken en een plan van aanpak opstellen om dit aan de 
gemeente aan te reiken. Aanwezigheid van ratten zal zo niet meer uitgroeien tot  overlast. 

KiBO ontzorgt gemeenten en optimaliseert de dienstverlening aan de burger. 

Wenst u meer informatie over het aangaan van samenwerking met KiBO, dan kunt u natuurlijk te 
allen tijde contact met ons opnemen: 
 
- https://www.kibo-ongedierte.eu 
-  info@kibo-ongedierte.eu 
-  06-109 67 420 
 

https://www.kibo-ongedierte.eu/

