Zwarte ratten

De zwarte rat
een maatschappelijk probleem!
De afgelopen jaren worden er door burgers in Noord-Limburg en Zuidoost-Noord-Brabant steeds vaker meldingen gedaan van zwarte ratten.
Het KAD heeft meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de verspreiding
van deze populaties en de levenswijze van de rat in de stedelijke omgeving. Geconcludeerd mag worden dat de zwarte rat zich steeds beter
thuis voelt in de stedelijke omgeving en dat de overlast steeds grotere vormen aanneemt. Deze conclusie wordt bevestigd door de grote
aandacht die de zwarte rat krijgt in lokale en landelijke media. Met het
groeien van de rattenpopulatie, nemen evenredig ook de risico’s toe
die ratten met zich meebrengen. Hierbij moet u denken aan het verspreiden van infectieziekten, knaagschade, angst, en gevolgschades
zoals woning- en stalbranden.

In onze schuurtjes vindt de
zwarte rat genoeg nestelen schuilgelegenheid. Zijn
voedsel haalt hij bij een
kippenhok of vogelhuisje in
de buurt.

Woonwijken
Daar waar we voorheen zagen dat de
zwarte rat sporadisch opdook in bepaalde
woonwijken, zien we de laatste jaren het
aantal meldingen uit woonwijken in diverse gemeenten toenemen. De zwarte rat
is vermoedelijk in de woonwijken terechtgekomen door de sloop van stallen en het
opdringen van de stedelijke bebouwing
richting het agrarische buitengebied. Voorheen kwam deze rat met name voor in de
intensieve veehouderij, zoals in varkensen kippenstallen. Deze stallen voldeden
aan de belangrijkste voorwaarden voor de
rat: veel schuil- en nestelgelegenheid, nagenoeg geen natuurlijke vijanden en meer
dan voldoende voedsel. Vanuit deze stallen zijn ratten vermoedelijk in de stedelijke omgeving terechtgekomen. Deze omgeving blijkt ook prima aan te sluiten op
zijn behoeften: meer dan genoeg schuilen nestelgelegenheden in onze schuurtjes
of tussen de dakpannen en het dakbeschot
van onze woningen, mooie klimplanten en
dichte hagen, nagenoeg geen natuurlijke
vijanden (een enkele kat daargelaten) en
als de rat op zoek gaat, voldoende voedsel
in de vorm van vogelvoer, voer voor hobbydieren, vruchten, noten et cetera.

Territorium
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Het territorium van de rat in de stedelijke
omgeving is vaak niet groter dan enkele
aan elkaar grenzende achtertuinen. De
rat is namelijk veel te kwetsbaar om grote
afstanden af te leggen. De grootste beperkende factor voor een zwarte rat in zo’n
territorium is vaak het voedselaanbod. Een
paar ratten kunnen meestal prima overleven op wat ze in hun territorium vinden,
maar er kan zich nooit een grote populatie
opbouwen. Vandaar dat de overlast van de
zwarte rat in de stedelijke omgeving zich
snel verspreidt. Ratten verstoten elkaar uit
hun territorium omdat het concurrenten
zijn voor het beschikbare voedsel. De verjaagde ratten gaan op zoek naar een nieuw
territorium dat aan hun eisen voldoet.
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Verantwoordelijkheid
Aangezien de zwarte rat zich vrijwel altijd in panden of op particuliere terreinen
ophoudt, wordt de verantwoordelijkheid
voor de bestrijding ervan bij de burger
neergelegd. Hoewel dit volgens de weten regelgeving de juiste interpretatie is,
kan en moet een gemeente, wil men het
probleem oplossen, hier niet aan vasthouden. Iedereen die beroepsmatig met
de zwarte rat te maken heeft, weet dat de
aanpak ervan een specialistische taak is
waar kennis, ervaring, de juiste middelen
en inzet van het grootste belang zijn. De
burger heeft in de meeste gevallen deze
kennis, ervaring en middelen niet. Dit
biedt de intelligente en opportunistische
zwarte rat kansen die hij direct benut, met
als gevolg dat de populatie zich vrijwel
ongehinderd uitbreidt en hiermee dus ook
de risico’s.

Gecoördineerde aanpak
De visie van het KAD is dan ook dat de
beheersing en bestrijding van de zwarte
rat en daarmee dus ook het beperken van
de risico’s, niet aan de burger overgelaten
kan worden. Dit is een maatschappelijke
taak die gecoördineerd moet worden opgepakt en waarbij structureel bestrijdingen
uitgevoerd moeten worden door ervaren
bestrijdingstechnici. De burger heeft bij
de preventie en bestrijding van de zwarte
rat wel degelijk een taak en verantwoordelijkheid, maar aangezien de rat geen
kadastrale grenzen kent en in veruit de
meeste gevallen een territorium heeft dat
eigendommen overschrijdt, heeft ook de
gemeente een belangrijke rol. Daarnaast
liggen ook de risico’s die op kunnen treden binnen de verantwoordelijkheden van
de overheden, zoals welzijn van burgers,
veiligheid en bestrijding van infectieziekten . Uiteraard brengt een gecoördineerde
aanpak kosten met zich mee, maar niets
doen of een niet-gecoördineerde aanpak
zal de kosten alleen doen toenemen. Samenwerking tussen gemeenten, provin-

cies en andere belangenorganisaties, creëert draagvlak
en zorgt ervoor dat kosten gezamenlijk kunnen worden
gedragen.

Zwarte ratten zijn goede
klimmers en kunnen via
gevelbegroeiing onder de
dakpannen komen.

Het KAD zal proactief contact zoeken met de diverse
overheden en belangenorganisaties om de voorgestelde
gecoördineerde aanpak te bewerkstelligen. Alleen door
verantwoordelijkheden te nemen en oplossingsgericht te
denken kan de opmars van deze rattensoort worden gestopt.
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