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Archiefexemplaar
Betreft: afronding pilot zwarte rat

Geachte heer, mevrouw,
Eind 2019 is, in opdracht van de gemeente, samen met een aantal huiseigenaren en
huurders een pilotonderzoek gestart naar preventieve maatregelen tegen de zwarte rat.
Omdat u een van de deelnemers bent informeren we u over de stand van zaken van de
pilot en sturen we u graag (digitaal) de rapportage. U kunt deze openen met deze link:
https://www.kad.nl/pilotonderzoekzwarterat
Adviezen opvolgen
De belangrijkste conclusie is dat het opvolgen van de adviezen die door experts worden
gegeven, ervoor zorgen dat de overlast van zwarte ratten inderdaad afneemt. Het gaat
om het voorkomen van voedselaanbod, schuilgelegenheid en nestelgelegenheid, zowel
in uw tuin als in uw schuur en in uw huis. Dankzij de pilot is het duidelijk geworden wat u
kunt doen om de zwarte rat zoveel mogelijk uit uw huis en tuin te houden.
Blijvende aandacht
Helaas is het onmogelijk om zwarte ratten, als ze eenmaal in een bepaald gebied leven,
helemaal uit te roeien omdat zij een groot aanpassingsvermogen hebben en graag in de
buurt van mensen leven. De overlast die ze veroorzaken nemen we serieus en we
blijven onze bewoners graag adviseren en stimuleren om de overlast zoveel mogelijk te
beperken. Dit vraagt van bewoners, in wijken waar de zwarte rat leeft, blijvende
aandacht voor het beperken van voedselaanbod in de tuin en weringsmaatregelen aan
de woning. Voedsel en schuil- en nestelgelegenheid bepalen namelijk de maximale
hoeveelheid zwarte ratten in een gebied. Dit is in de rapportage verder toegelicht.
Extra eindopname
Tijdens de telefonische enquête begin dit jaar is gebleken dat met name de
bouwkundige weringsmaatregelen nog bij veel deelnemers dit jaar op de planning staan.
De verwachting is dat nog 30% van deze maatregelen dit jaar worden uitgevoerd. We
laten het KAD dan ook in september 2021 een extra eindmeting uitvoeren om een beter
beeld te krijgen van het effect van de maatregelen. Deze extra meting wordt net als de
eerdere metingen uitgevoerd met wildcamera’s in de tuinen van deelnemers. Het KAD
neemt contact op om eventuele plaatsing van camera’s in uw tuin te bespreken.
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Communicatie
In onze communicatie blijven we aandacht besteden aan het belang van het melden van
waarnemingen van ratten, persoonlijke advisering en het belang van een
gemeenschappelijke aanpak van overlast van zwarte ratten in de buurt. Hierbij gaan we
de uitkomsten van de pilot benutten.
Als u liever een papieren versie ontvangt en/of voor inhoudelijke vragen over de
rapportage kunt u contact opnemen met ikrijger@kad.nl
Voor vragen over het gemeentelijk beleid kunt u contact opnemen met
evanrosmalen@eindhoven.nl
Tot slot willen we u bedanken voor uw deelname en medewerking aan deze pilot en voor
uw inzet om rattenoverlast te beperken. Blijft u er alstublieft voor zorgen dat er zo min
mogelijk voedsel en schuil- en nestelgelegenheid aanwezig is in uw huis en tuin. En dat
u indien u woningeigenaar bent, zelf er voor zorgt dat (voor zover dat niet al gebeurd is)
eventueel geadviseerde bouwkundige weringsmaatregelen aan de woning worden
uitgevoerd. In geval van huur is de verhuurder eerste verantwoordelijke voor het
uitvoeren van bouwkundige weringsmaatregelen. Dit is in de meeste gevallen een
woningbouwcorporatie. U kunt in geval van huur het beste het advies van het KAD
gebruiken om de verhuurder te verzoeken de geadviseerde bouwkundige
weringsmaatregelen uit te voeren.
We hopen dat de pilot u heeft geholpen bij de aanpak van de zwarte rat in uw
leefomgeving.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Eindhoven,

mw. S.M. Beekman
hoofd sector Ruimtelijke Expertise
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