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Stadsdeel Zuidoost 

Informatieavond “Ratten in Holendrecht”  

Locatie:   Buurthuis Holendrecht, Holendrechtplein 38 
Datum:   12 mei 2016 

Aanwezigen: 

Gespreksleider:  Lune Renardel 
GGD:   Marcel Nikkelsburg, adviseur dierplaagbeheersing 
   Edward Bronts, adviseur dierplaagbeheersing 
   Mark Bronckhorst, adviseur dierplaagbeheersing 
Stadsdeel Zuidoost: Rutha Fessehaye, projectcoördinatie 
   Enid Pieters, communicatiemedewerker  
   Cobi Bouman, meldpunt openbare ruimte     
Stadgenoot:  Paul de Haas, gebiedsbeheerder 
Eigen Haard:  Hesdey Nelom, wijkbeheerder Gaasperdam 
Bewoners:  26 (zie presentielijst) 
Notulist:  J. Eijking, Vi.a.Vi Office Management 

 

Opening 

Om 19.00 uur heet gespreksleidster Lune Renardel alle aanwezigen welkom. Zij vertelt dat Marcel 
Nikkelsburg van de GGD een presentatie zal geven. Daarna is er gelegenheid voor vragen. Mocht 
niemand het antwoord op een vraag kunnen geven, dan zal dit antwoord later in het verslag 
toegevoegd worden. Iedereen die de presentielijst invult, zal dit verslag toegestuurd krijgen. 
Daarnaast zal het online gepubliceerd worden op de buurtpagina Holendrecht.  

Presentatie Marcel Nikkelsburg 

Marcel Nikkelsburg vertelt hoe zijn presentatie eruit zal gaan zien. Hij zal beginnen met algemene 
informatie over ratten. Hierna zal hij vertellen wat de oorzaken zijn van de aanwezigheid van ratten 
en tot slot zal hij vertellen wat eraan gedaan kan worden.  

De bruine rat is pas sinds het begin van de 18e eeuw in Europa. De pest die in de Middeleeuwen in 
Europa waarde, werd veroorzaakt door een ander soort rat: de zwarte rat. Deze is er gelukkig niet 
meer doordat hij is verdreven door de bruine rat. In tegenstelling tot zijn naam kan de bruine rat 
allerlei verschillende kleuren hebben. Hij kan zich extreem goed aanpassen en leeft in riolen, onder 
gebouwen en op alle plekken waar voedsel ligt. 

De draagtijd van wijfjes is slechts 21 tot 23 dagen. Zij krijgen zeven tot tien jongen per nest. De 
jongen blijven maar vier weken bij hun moeder. Hierdoor kunnen ratten, in hun vruchtbare leeftijd, 
van drie tot achttien maanden, maar liefst vijftien keer een nest werpen. De voortplanting kan dus 
snel gaan. Waar de ratten in de natuur ongeveer een jaar oud worden, is dat in de stad, bij 
afwezigheid van natuurlijke vijanden, twee tot drie jaar. 

De bruine rat is een cultuurvolger. Hij is geheel afhankelijk van de mens. Hij kan niet wonen zonder 
mensen en heeft geen voedsel zonder mensen. Toen IJburg nog gebouwd moest worden, waren er 
al een week nadat de eerste bouwvakkers er bezig waren ratten gesignaleerd. Ratten eten alles, 
maar hebben een voorkeur voor eten van een zekere kwaliteit. Ze zullen nooit, in tegenstelling tot 
vogels, bedorven voedsel eten. Peulvruchten en granen zijn favoriet. Een bruine rat eet hooguit 
vijftien tot twintig gram voedsel per dag. Als mensen dieren voeren, voeren ze daarbij altijd ratten, 
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want ratten hebben weinig nodig. De kruimels die overgelaten worden door vogels, die slordige 
eters zijn, zijn genoeg voor ratten. 

Er is nu overlast door verschillende factoren. Afgelopen winter is de vorst uitgebleven, waardoor er 
weinig sterfte was onder de ratten. Daarbij hebben ratten geen natuurlijke vijand. De belangrijkste 
reden is echter het voergedrag van mensen. Dit gebeurt soms uit geloofsovertuigingen. Bij alle 
geloven is er bezwaar tegen het weggooien van eten. Het is echter heel slecht om dit in de natuur te 
gooien. Ook eten naast de vuilcontainers is uitnodigend voor ratten. Zelfs open prullenbakken zijn 
niet wenselijk. De GGD heeft de gemeente dan ook geadviseerd alle prullenbakken in de openbare 
ruimte af te sluiten. Daarnaast werkt het niet onderhouden van tuinen rattenoverlast in de hand. 
Nikkelsburg toont een aantal foto's van hoe het fout kan gaan. Hij noemt een tuin een bed & 
breakfast voor ratten. Ratten houden van beschutte plekken en verblijven dus graag in rommelige 
tuinen. Tot slot kunnen gebreken in de riolering zorgen voor overlast. Er is ook gesuggereerd dat de 
werkzaamheden aan de A9 de ratten richting Holendrecht hebben gedreven. Dit acht Marcel 
Nikkelsburg onwaarschijnlijk. Ratten zijn overal waar mensen zijn. Ze laten zich niet door 
werkzaamheden verdrijven en, hoewel er veel zwerfafval bij de snelweg ligt, zijn ratten liever bij 
mensen in de buurt dan bij de snelweg. 

Marcel Nikkelsburg toont een zogeheten meldingenkaart. Hierop is te zien dat het aantal meldingen 
in Holendrecht meevalt ten opzichte van de directe omgeving. Er gaat dus iets mis, want er wordt 
wel overlast ervaren. Er is te zien dat bij de A9 veel meldingen worden gedaan, maar hij zegt 
nogmaals dat dit niet met de werkzaamheden te maken heeft. Een aantal bewoners wil weten of dit 
alleen de meldingen zijn die bij de GGD zijn binnengekomen of dat ook de meldingen bij de 
gemeente hierin zijn meegenomen. Het laatste is het geval. Een aanwezige vertelt een melding bij 
het bedrijf Multitect te hebben gedaan. Deze is niet verwerkt in de meldingenkaart. Paul de Haas 
van Stadgenoot vertelt dat huiseigenaren in VvE's waar Stadgenoot ook huizen heeft, Multitect 
kunnen bellen als zij binnenshuis een rat hebben gezien. Stadgenoot heeft een contract met dit 
bedrijf. Later op de avond zal hij nog benadrukken dat alleen huiseigenaren direct met dit bedrijf 
kunnen bellen. Huurders moeten bij ratten binnenshuis altijd contact opnemen met Stadgenoot. 

Als bewoners ratten zien, kan daar op verschillende manieren melding van gedaan worden. Bij 
ratten in en om het huis kan de GGD rechtstreeks worden gebeld via 020 555 5600. Daarnaast kan er 
melding worden gemaakt via de website van het stadsdeel of de website van de GGD via “MORA”. 
Ook kan de gemeente bereikt worden via het algemene telefoonnummer 14 020. Door deze 
meldingen krijgt de GGD een beeld van het probleem.  

De GGD heeft een probleem bij de bestrijding van ratten. Sinds 1 januari 2015 is er namelijk een 
verbod op het gebruik van gif. Hier zijn goede redenen voor. De zogeheten doorvergiftiging naar 
andere dieren is groot en het gif is bijna niet afbreekbaar. 50% van de onderzochte dode roofvogels 
blijken sporen van bestrijdingsmiddelen bij zich te hebben. Daarbij werd het gif niet alleen door de 
GGD gebruikt, maar ook door particulieren en kleine bedrijven. Vroeger was er zelfs vloeibaar gif. Er 
moest dus wat gebeuren. Het gif is nu in heel Europa verboden, maar Nederland is op tilt geslagen. 
De rattenpopulatie is in heel Nederland sterk gestegen. Er wordt nu over nagedacht hoe het gif 
verantwoord gebruikt kan worden. Zo moet een bedrijf dat het wil gebruiken, gecertificeerd zijn en 
het risico moet beperkt zijn. Er wordt gekeken of het gif in aanraking kan komen met kinderen, 
dieren en oppervlaktewater. Daarnaast moet er van tevoren een plan geschreven worden. Het kan 
dus niet zomaar worden ingezet. Marcel Nikkelsburg was aanvankelijk rouwig om deze strenge 
regels, maar nu is hij er wel blij mee. 

Het gevaarlijkste dier ter wereld is echter de mug. Dan volgen er eerst nog een hoop andere dieren 
en dan komt pas de rat. Het enige wat de rat kan overbrengen is de ziekte van Weil. Deze ziekte is 
vorig jaar 40 keer in Nederland voorgekomen, waarvan 20 gevallen in het buitenland zijn opgelopen. 
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Van de andere 20 gevallen is ook niet zeker dat deze via de rat zijn overgedragen. De rat is, kortom, 
geen groot gevaar. Hij heeft zelfs nut en kan de opruimer van de natuur worden genoemd. 

Dat neemt niet weg dat er overlast wordt ervaren. Het voergedrag van de mens is de grootste 
boosdoener. Veel mensen voeren vogels, maar een vogel is een slordige eter en laat altijd restjes en 
kruimels achter. Een rat heeft maar heel weinig nodig. Het invriezen van brood voorkomt dat je later 
brood moet weggooien. Met oud brood is nog veel te doen, er kunnen bijvoorbeeld tosti’s, 
wentelteefjes en croutons van gemaakt worden. Voedsel dat echt overblijft weggooien, is helemaal 
niet erg. Nederland heeft een van de modernste afvalverwerkingen van de wereld. Er wordt energie 
van gemaakt. Brood of eten dat in de container terechtkomt, wordt dus goed besteed. 

Ook gebrekkig tuinonderhoud is een oorzaak van de rattenoverlast. In slecht onderhouden tuinen 
kan de rat zich goed verbergen. Dat vindt hij fijn. Ook zwerfafval in de onderdoorgangen zijn handig 
voor hem. Marcel Nikkelsburg laat een foto van een tuin zien met een afdakje, een zeiltje en veel 
begroeiing. Hier waren veel rattensporen te vinden. Deze omstandigheden passen goed bij de 
manier van leven van de rat. Het is als het ware een bed & breakfast voor een rat. 

Ook bouwtechnische problemen kunnen voordelig zijn voor ratten. Marcel Nikkelsburg laat een foto 
zien waarop het ijzer van een ondergrondse vuilcontainer verbogen is. Ratten kunnen er nu in en de 
verse producten er uithalen. Hetzelfde geldt voor huizen. Als roosters, voeggaten of afvoeren stuk 
zijn, kunnen ratten naar binnen komen. Meld dit zo snel mogelijk bij de huisbaas! Dit is niet iets waar 
de GGD wat aan kan doen. Woningbouwverenigingen krijgen weinig verzoeken, terwijl bekend is 
dat dit soort onderhoudsproblemen bestaan. 

Tot slot is het belangrijk dat bewoners voedsel goed bewaren, ook vogelvoer en voer voor 
knaagdieren. Zorg ervoor dat het afval onbereikbaar is en voorkom dat dieren binnen kunnen 
komen via roosters, ramen en deuren. De bruine rat gaat liever niet in huizen, maar het kan een keer 
voorkomen. Ook die meldingen komen weinig binnen. Vertel dit ook aan buren! Vraag of ook zij 
overlast willen melden. Voer dieren alleen als het écht vriest. Bewaar vogelzaden hoog en veilig en 
voer vogels liever geen brood. Dit is niet gezond voor de vogels. Een eend in het wild wordt wel 30 
jaar. Een eend in Amsterdam hooguit een paar jaar doordat hij vet binnenkrijgt dat hij niet kan 
verwerken. De reiger in Amsterdam, die ook wel FEBO-reiger wordt genoemd, kan niet meer jagen. 

Hoe wordt het probleem beheersbaar gehouden? Er wordt een risico-inventarisatie gemaakt om te 
bekijken op welke plekken er wel met gif gewerkt kan worden. Er wordt een plan van aanpak 
gemaakt en dan zal er met gif bestreden worden. Verder geeft de GGD advies over de inrichting van 
de openbare ruimte. Met campagnes wordt geprobeerd bewoners ertoe te bewegen dieren minder 
of niet te voeren.  

Marcel Nikkelsburg had een filmpje willen vertonen, maar helaas werkt het geluid niet. Binnenkort is 
het op AT5 te zien. Het is online te bekijken op http://www.ggd.amsterdam.nl/dierplagen/ en 
https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/dieren 

Vragen 

 Zojuist zagen wij foto’s van slecht onderhouden tuinen. Wat wordt hieraan gedaan? Worden 
deze bewoners hierop aangesproken? 

Marcel Nikkelsburg antwoordt dat de GGD mensen altijd aanspreekt als ze na een melding ergens 
komen. De verantwoordelijkheid ligt echter bij de corporatie. Hesdey Nelom van Eigen Haard vertelt 
dat de corporatie hiermee bezig is. Overal waar hij en zijn collega’s komen, wordt er gesproken met 
bewoners en wordt er uitleg gegeven. Vaak wonen er dan ouderen die hun tuin niet meer kunnen 
onderhouden. Vandaag nog heeft Eigen Haard met 40 man van stichting Present tuinen opgeknapt. 
Het is dus mogelijk.  

http://www.ggd.amsterdam.nl/dierplagen/
https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/dieren
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Paul de Haas van Stadgenoot haakt aan bij zijn collega. Stadgenootcomplexen hebben vaak hagen. 
Daarachter is het de verantwoordelijkheid van de bewoner. Veel tuinen worden gewoon niet goed 
onderhouden. Bij mensen die dat wel willen, maar niet kunnen, gaat Stadgenoot in gesprek over wat 
de bewoners nog zelf kunnen doen. Hebben ze familie of vrienden die kunnen helpen? Als dat 
moeilijk is, wordt dat meegenomen in de plannen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen mensen 
die niet kunnen en willen. Op mensen die het echt niet kunnen, wordt geprobeerd projectmatig in te 
zoomen, zoals Eigen Haard dat met stichting Present doet. 

 Vier jaar geleden zijn er brieven verstuurd nadat de tuinen waren opgehoogd. Als de tuinen niet 
goed werden onderhouden, dan zwaaide er wat. Ik zie nu veel onverzorgde tuinen, maar heb 
nog nooit meegemaakt dat er iets aan gedaan wordt. 

Paul de Haas vindt niet dat er niks aan gedaan wordt. Stadgenoot heeft 1.050 woningen in de vijf 
hoven in Holendrecht. Stadgenoot heeft wel in beeld waar de slechte tuinen zich bevinden en 
probeert achter het verhaal te komen. Met de portiekenaanpak gaat de corporatie de hele wijk door. 
Er zijn momenten dat Stadgenoot met de bewoners in gesprek komt en die contactmomenten 
worden benut. Sociale wijkbeheerders Johan Backer en Aad Klootwijk gaan in gesprek met de 
bewoners. Die tuinen komen dan ook aan bod. Het is echter lastig met de 1.050 woningen, waarvan 
er 100 geen nette tuin hebben. Daar moet iets mee gedaan worden. Dat zal niet morgen opgelost 
zijn, maar men is er wel mee bezig. Paul de Haas geeft een voorbeeld: in de begroting van zijn 
voorganger zijn 20 tuinen aangepakt. Dit jaar heeft hij weer geld voor 20 tuinen. Dat geld gaat hij 
opmaken. Dat zou bijvoorbeeld met hulp van jongeren uit de buurt kunnen gebeuren. De Haas 
nodigt bewoners met ideeën uit om na de bijeenkomst naar hem toe te komen. 

Cobi Bouman zegt dat er bij haar veel hulpvragen binnenkomen. Er zijn ook veel mensen die jaloers 
zijn op mensen met een tuin. Die hebben er moeite mee dat de mensen met een tuin er niks aan 
doen. Cobi Bouman kan mensen doorverwijzen. Stichting Humanitas heeft bijvoorbeeld vrijwilligers 
die helpen met tuinen. Er is ook een digitaal forum waarop hulp gevraagd kan worden. Stichting 
Venzo wil hulp bieden om mensen die digitaal niet stevig in hun schoenen staan, te helpen om hier 
om hulp te vragen. 

Paul de Haas besluit met de mededeling dat hij graag plannen maakt. Dit heeft hij ook aan de GGD 
kenbaar gemaakt. Als bewoners iets zien dat aangepakt moet worden, neemt hij dat mee in de 
begroting. De rattenoverlast is ernstig. 

 Spreker heeft drie punten: 
1: Enige tijd geleden was er een enquête waarbij om suggesties gevraagd werd. Mijn suggestie 
was om deksels op vuilnisbakken te plaatsen. Ik zag er tot mijn verrassing een paar, maar we 
hebben er veel meer nodig. Is daar budget voor? 
 
2: Wat zijn de corporaties van plan voor hondenbezitters? Ik ben heel bang voor wat ze 
binnenkrijgen. Er ligt overal eten. Het heeft me duizenden euro’s aan dierenartsoperaties 
gekost.  
 
3: Ik woon in een woning van Eigen Haard. Wij hebben bergingen met ontluchtingssleuven. 
Daar kunnen ratten doorheen. Sinds ruim een jaar hebben we last van muizen in de berging. In 
hoeverre hebben we ook last van ratten? Er is een sterke urinestank die telkens als de deur 
opengedaan wordt, naar binnen walmt. De VvE heeft besloten hier niets aan te doen.  

Rutha Fessehaye beantwoordt de eerste vraag. De afgedekte prullenbakken waren een soort 
tijdelijke oplossing. Alle prullenbakken zullen worden vervangen door stevige bakken waar deksels 
op zitten. De oude prullenbakken blijven echter tot ze stuk zijn. Pas dan zullen ze worden vervangen 
door het nieuwe model. Uiteindelijk zullen alle prullenbakken vervangen worden. De bewoonster 
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zou het liefst willen dat morgen alle prullenbakken vervangen worden. Rutha Fessehaye zal 
bespreken of het mogelijk is de prullenbakken in Holendrecht sneller te vervangen. Dat zou 
betekenen dat het elders langzamer gebeurt, maar dit kan overwogen worden omdat het probleem 
in Holendrecht ernstig is. 

Marcel Nikkelsburg reageert op de tweede vraag. De enigen die dit probleem kunnen verhelpen, zijn 
de bewoners. Zij moeten geen eten op straat gooien. Helaas is dit niet verboden, in tegenstelling tot 
afval dumpen. De gemeente en de GGD hebben al twee campagnes gevoerd. Ook nu is er een 
campagne gaande, onder meer op AT5. Er wordt wel degelijk geld aan besteed.  

Ook de derde vraag wordt door Marcel Nikkelsburg beantwoord. Als er rattenuitwerpselen 
gevonden worden, komt de GGD helpen. Bij muizen gebeurt dit niet. De aanwezigheid en het 
onderhoud van de ontluchtingssleuven zijn een zaak voor de woningeigenaren. 

 We hebben duizenden woningen in Holendrecht, ik zie hier geen duizenden bewoners. Wat doen 
jullie om die mensen te informeren? 

Het stadsdeel heeft in de uitnodiging voor de bijeenkomst van vandaag al informatie gegeven, ook 
in het Engels. Er stonden drie tips in voor wat de bewoners zelf konden doen. Daarnaast is er het 
foldertje dat iedereen vandaag op zijn stoel gevonden heeft. Hier zijn er meer van. Lune Renardel 
roept iedereen op een stapeltje mee te nemen en bij de buren in de brievenbus te gooien. Het is 
simpel: er moet gewoon niet gevoerd worden. Daarnaast zijn er dus de publiekscampagnes. Marcel 
Nikkelsburg haakt hierop aan door te vertellen over de twee campagnes van de GGD. De ene gaat 
over het niet voeren van dieren en de tweede is de actie “Stop die zak in de bak!”, die mensen wil 
stimuleren geen afvalzakken naast de containers te plaatsen.  

Lune Renardel voegt hieraan toe dat er de acties zijn die de corporaties nu al doen. Door woningen 
te repareren en de hoven te onderhouden, kan de overlast beperkt worden. Dat deden ze altijd al en 
zou moeten leiden tot minder ratten. 

Paul de Haas benadrukt dat het rattenprobleem niet bij één partij neergelegd kan worden. Hij had 
gehoopt dat het vanavond meer zou gaan over wat iedereen samen zou kunnen doen.  

Hij hoorde net een aanwezige zeggen dat zij mensen aanspreekt die voer rondstrooien.. Dit zouden 
we allemaal moeten doen. Een aanwezige reageert door te zeggen dat dit niet kan in Zuidoost. Dan 
word je direct uitgescholden. Paul de Haas vindt het de verkeerde weg om mensen vanwege angst 
helemaal niet aan te spreken. Ook na asociaal gedrag moet dit blijven gebeuren. Het is de taak van 
Stadgenoot en de gemeente om voorlichting te geven en maatregelen te nemen. 

 Wat gaat de GGD nu concreet doen? 

Marcel Nikkelsburg antwoordt dat er een plan van aanpak gemaakt zal worden waaruit duidelijk 
moet worden of en wanneer er gif ingezet gaat worden. 

? Waar mag het gebruikt worden? Dit zal in het plan van aanpak komen te staan. We hoeven niet 
bang te zijn voor dat gif. Het zal niet worden gebruikt op plekken waar dat gevaar voor mensen kan 
opleveren. De enige vogels die er last van kunnen hebben, zijn roofvogels en dan nog alleen als zij 
een gedode rat eten. Het gebruik van gif is echter de laatste stap. Daarvoor zal er een gerichte 
aanpak plaatsvinden.  

Marcel Nikkelsburg zegt hierbij dat deze aanpak alleen over de openbare ruimte gaat. Binnentuinen 
zijn afgesloten en de verantwoordelijkheid van de eigenaren. De huistuinen grenzen aan de 
openbare ruimte. Daarom bemoeit de GGD zich daar wel mee. 
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De gespreksleider wil de avond afsluiten met de oproep om de foldertjes te verspreiden in de buurt. 
Hierop vraagt een aanwezige of de gemeente die folder zelf niet massaal kan verspreiden. De 
gespreksleider antwoordt dat de informatie ook al in de brief stond en de folder beter gericht 
verspreid kan worden. De gemeente ontvangt graag feedback op de folder.  

Om 20.15 uur wordt de bijeenkomst afgesloten. Er is nog gelegenheid om de sprekers individueel 
aan te spreken. 


