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Voortgang Rattenmonitor
In september is de Rattenmonitor gelanceerd. Deze interactieve website is door plaagdierbeheersers te gebruiken als een app om meldingen van rattenoverlast door te geven. De gegevens moeten meer inzicht geven in de ontwikkelingen van rattenpopulaties in Nederland.
Inmiddels hebben meer dan zestig plaagdierbeheersers zich geregistreerd via
www.rattenmonitor.nl. Zij zijn afkomstig
van zowel bedrijven als gemeenten. Daarnaast hebben verschillende grote bedrijven toegezegd de app te gebruiken vanaf
1 januari 2020. De meldingen die vanaf
september zijn ontvangen, zijn terug te
zien op wijkniveau op de resultatenkaart.
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt
tussen bruine en zwarte ratten. In de toekomst zullen meer opties op de resultaten-

kaart beschikbaar komen. De verzamelde
gegevens (op wijkniveau) kunnen worden
gebruikt door gemeenten, plaagdierbeheersers en onderzoeksinstituten.
Plaagdierbeheersers worden nog steeds
uitgenodigd om deel te nemen aan de
Rattenmonitor. Licentiehouders gebruiken daarvoor hun licentienummer en de
einddatum van de licentie. Niet-licentiehouders kunnen de code 9999999999
(10x9) gebruiken met een zelfgekozen

einddatum. In de vorige editie van DIERPLAGEN Informatie (3-2019) vindt u een
uitgebreide uitleg over de installatie en het
gebruik van de app. Hoe meer gegevens
worden verzameld, hoe betrouwbaarder
het inzicht in rattenpopulaties in Nederland zal zijn. 

Aanmelden kan via www.rattenmonitor.nl. Hier vindt u ook meer informatie over het gebruik van de app bij de
veelgestelde vragen.

Bijeenkomsten

Weekend van de
Wetenschap 2019
In het kader van het Weekend van de Wetenschap opende het KAD op
zondag 6 oktober haar deuren met dit jaar als thema: Riskante reizigers.
Bedwantsen, Middellandse Zee-teken, eikenprocessierupsen. Niet alleen mensen reizen de hele wereld
af... Bezoekers konden op deze dag
hun eigen ongewenste gasten meebrengen en samen met biologen van
het KAD onder de microscoop bekijken en op naam brengen. Daarnaast werden er lezingen verzorgd
over teken, papiervisjes, invasieve
exoten en inheemse plaagdieren.
Voor de kinderen was er een gezellig
hoekje om plaagdieren te knutselen
en ballonbeesten te laten maken. De
kakkerlakkenrace in een sjoelbak
was niet alleen bij de kinderen populair!
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