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Geachte voorzitter en leden van de raad 

 

In het Vondelkwartier kun je spreken van rattenoverlast. 

Buurtbewoners schakelen via Spaarnelanden regelmatig de 

ongedierte bestrijdingsdienst in. 

De wijkraad juicht het toe, dat er nu een voorstel ligt voor een 

systematische aanpak. 

 

In het plan van aanpak wordt geschreven dat ratten in veel 

gevallen door beschadigde riolen de huizen binnen komen. 

 

Het riool is in de straten waar veel overlast is in 2015 door 

BAM geïnspecteerd en er zijn aansluitend reparaties 

uitgevoerd. Het riool moet de eerste 14 jaar weer mee kunnen 

Juist in deze straten zitten veel kuilen. 

Zou dit niet door ratten kunnen komen die er stelselmatig 

graven? 

De wijkraad twijfelt dan ook aan de goede staat van het riool. 

 

Bovendien wordt door dit zo te stellen de 

verantwoordelijkheid a.h.w. bij de burger gelegd. 

 

Veel huizen in de wijk zijn voor 1940 gebouwd en hebben een 

gietijzeren buis onder de vloer als z.g. standpijp. Deze buizen 

zijn niet stuk te krijgen, mits zij goed in het zand liggen. 

 

Mocht blijken dat d.m.v een rookproef onder het huis de 

aansluiting niet goed is, dan is het o.i. belangrijk dat bewoners 

die de aansluiting niet willen repareren hiertoe juridisch 

gedwongen kunnen worden. 



Anders wordt het dweilen met de kraan open. 

 

 

 

 

 

Weet de wethouder dat ratten goede gravers zijn? 

 

In menig tuin graven zij zo'n diepe gang dat zij onder de 

kruipruimte van de huizen kunnen komen. Vandaar hebben zij 

vrij toegang om van de ene kruipruimte naar de andere te 

komen. 

 

Een buurtbewoner heeft de kruipruimte uitgegraven, alle 

kieren van de vloerbalken op de fundering dichtgemaakt 

vanwege de rattenoverlast. 

Toch blijven de ratten komen. Niet alleen onder de vloer, maar 

ook tussen de plafonds. Bewoners komen hierdoor voor hoge 

kosten te staan. 

 

Het blijft dus een groot probleem. 

 

Naar alle waarschijnlijkheid zijn de ratten door de vele 

bouwactiviteiten rond het Marsmanplein, de Vondelweg en de 

Rijksstraatweg  uit hun habitat verjaagd. 

Voor die tijd was er niet echt sprake van overlast. 

 

Dank voor uw aandacht.      
   
 


