
A  VALENT INE 'S  CELEBRAT ION

FOR  MORE  INFORMAT ION ,  CONTACT  DANIEL  ROSE  AT  202 -555 -0183

FOOD  |  DRINK  |  MUSIC  

FEB  9  |  DOORS  OPEN  AT  7PM

Beheersing van ratten in gemeenten 

 

voorlichting en video-monitoring

Best Practice

Bron foto: Flickr

Bron foto: Wikipedia
Bron foto: Wikipedia 
Bron foto: Flickr

     Kennisinstituut voor de Beheersing van Ongedierte 
     www.kibo-ongedierte.eu 
     (+31) 6 109 67 420



FOR  MORE  INFORMAT ION ,  CONTACT  DANIEL  ROSE  AT  202 -555 -0183

FOOD  |  DRINK  |  MUSIC  

FEB  9  |  DOORS  OPEN  AT  7PM

Beheersing van ratten in gemeenten 

Best Practice

1. Ratten 

Wanneer we het hebben over het beheersen van ratten in Nederland en België, dan hebben we het
over het algemeen over de bruine rat. In Nederland komt ook de zwarte rat voor, echter alleen in
enkele gebieden zoals in de kop van Limburg/Oost Brabant en in de havengebieden van Amsterdam
en Rotterdam. In België komt de zwarte rat nog vrij algemeen voor.  
Ratten staan erom bekend dat zij dragers zijn van bacteriën die ziekten kunnen veroorzaken. Daar-
naast kunnen ratten schade veroorzaken aan onze goederen of op andere wijze overlast veroorza-
ken. Dit zijn redenen waarom moet worden voorkomen dat ratten tot een grote populatie uitgroeien. 

2. Monitoring 

Aangezien het een illusie is dat we ratten kunnen uitroeien, is monitoring van hun aanwezigheid en
ontwikkeling noodzakelijk. Op deze manier kan aanwezigheid van ratten in een vroegtijdig stadium
worden vastgesteld, kan er snel worden ingegrepen zodat bestrijding tot een minimum kan worden
beperkt. 

     2.1 Monitoring door meldingen van inwoners 
De meest effectieve wijze van monitoring is om inwoners ertoe te bewegen om te melden wanneer zij
ratten waarnemen. Mensen zijn bereid om meldingen door te geven wanneer zij worden geïnformeerd
en wanneer zij weten dat er met hun melding iets wordt gedaan. Gemeenten kunnen dit verzorgen
door mensen bij iedere melding informatie toe te sturen over ratten en over de procedure die door de
gemeente wordt gehanteerd. Dit is standaard wanneer de monitoring door KiBO wordt uitgevoerd.   

     2.2 Monitoring m.b.v. video camera’s (remote control) 
Vaak zijn er op diverse plaatsen binnen een gemeente locaties welke als kritisch worden aangemerkt
met het oog op mogelijke aanwezigheid van ratten. Controle/monitoring van deze locaties is gewenst.
Inzet van video camera-monitoring is hiervoor uitermate geschikt. Met behulp van camera’s in de
lokaasdepôts, kan op afstand activiteit in het depôt worden waargenomen. 

3. Analyse van meldingen   

Alle meldingen, of het nu gaat om meldingen van inwoners of meldingen die via de camera’s
binnenkomen, dienen op 1 centraal punt samen te komen. Meldingen moeten namelijk permanent
worden geanalyseerd om te bepalen of er in een bepaald gebied plotseling een toename zichtbaar is
van het aantal meldingen. Een toename van meldingen kan namelijk betekenen dat er een beginnend
probleem is. Door snel hierop te anticiperen kan vroegtijdig worden ingegrepen waardoor overlast van
ratten kan worden voorkomen.  


