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Zwarte ratten
gecoördineerd
aanpakken
Niet alleen Noord- en Midden-Limburg heeft in
toenemende mate last van de zwarte rat, ook
delen van Noord-Brabant en Zeeland kampen al

Hier was een vertegenwoordiging aanwezig van diverse
gemeenten, de provincie, LLTB en het Ministerie van
VROM. Na een p resentatie van Joh an van Rooij (KAD) over
de leefwijze van de zwarte rat, het resultaat van de inventarisatie en de problemen met de bestri jding van deze zeer
sch uwe rat werd de noodzaak van een bredere aanpak snel
duidelijk. Iets wat door alle partij en werd onderschreven.
Er is die dag voorgesteld om informatieavonden te organiseren voor alle betrokken partijen en p lannen te maken
met het oog op een gestructureerde aanpak van de verspreiding van de zwarte rat. Wi j houden u van de voortgang op de hoogte.

geruime tijd met deze problemen.

OOK VANUIT DE INDUSTRIE
KLACHTEN NEMEN TOE
In 2006 is het KAD gestart met de inven tarisatie van het
verspreidingsgebied van de zwarte rat. Reden hiervan was
dat er bij het KAD steeds meer klachten binnenkwamen
van overlast door zwarte ratten, zowel bij particulieren als
bij varkenshouders, p luimveehouders en andere agrarische bedrijven . Een enquête werd uitgeschreven en
verspreid met een enorme respons als gevolg. Eén van de
respondenten, de gemeente Nederweert, gaf aan veel overlast te erva ren en graag bereid te zijn hun medewerking t e
verlenen bij een verdere aanpak. Hierop heeft de gemeente
een persbericht verzonden en een informatieavond belegd
voor inwoners van de gemeente
Volgens inwoners is het gebrek aan bermonderhoud en onderhoud aa,i slootkanten een l,elangrljke oorzaak van ,Ie JJroblematiek. En dat klopt,
w,11,t omdat het onderl,oiul te wensen overlai1t,
kunnen ,Ie nvarte ratten vla het lloge gras eenvoudig mlgrererr.

MINISYMPOSIUM
Er kwamen gesprekken op gang met diverse gemeenten en
de Land- en Tu inbouworganisatie (LLTB) afde ling
Limburg. Op h et hoofdkantoor van LLTB te Roermond is
op 1 februari 2007 een minisymposi um georga n iseerd.

Hoewel de enquête al wee r enige tijd geleden is verzonden,
is het KAD nog altijd geïnteresseerd in meldingen van
zwarte ratten in Nederland . Door diverse publicaties
komen nu ook vanuit de industrie meldingen binnen met
het verzoek aan het KAD om begeleiding bij de bestri jding
van de zwarte rat. Inmiddels is gebleken dat intensieve
samenwerking tussen h et bestri jdingsbed rijf, de opdrachtgever en het KAD het beste resultaat oplevert. Om te
komen tot goede (blijvende) resultaten, moeten alle partijen ervan doordrongen zi jn dat een grote inzet van eenieder is vereist. De zwarte rat is een kieskeurig beestje en
alleen al het goed plaatsen van lokaas is precisiewerk. Voor
de wering en bestrijding van zwarte ratten is specifieke
kennis en inzet noodzakeli jk, elke bestrijdingsactie is
an ders en de aanpak moet goed worden doorgesproken om
optimaa l te kunnen samenwerken. Voor meer informatie
bet reffende de bestrij ding kunt u terech t bi j het KAD.
Een gecoördineenle aa11JJt1k in een brede regio
lTt1e1gt veel tijd. H'ij infon,ieren II op ,leze pluats
ove,· de .<,tand van ztiken. In de volge,ule e,lltie van
DIERPLAGEN lnfonm,tie m"g r, een diepgravemler
urtikel verw"cl1te11 over tie zw"rte rat en tliens
relc,tie met beruchte veeziekten, ,Ie vurkenspest e,1
mond- en klauwzeer. Dan gcu,11 we ook l'erder in op
de stt1ndaardontruimlngsproced111·e, want knaiigdierhestrijcling acliteraf Is om meerdere ,·etlenen
weinig zinvol.
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