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Kernboodschap De zorg over plaagdieren (ratten) in Haarlem neemt toe. Ten opzichte van vorig 

jaar is het aantal meldingen toegenomen met 25%. De smart rioleringsval biedt 

oplossingen bij andere gemeenten. Door te starten met een pilot met de smart 

rioleringsval in een deel van Haarlem wordt gekeken of dit ook in Haarlem 

effectief is. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer. 

 

Het college hecht er belang aan de commissie op de hoogte te stellen om de 

rattenproblematiek in Haarlem structureel aan te pakken 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Geen 

Besluit College  

d.d. 15 oktober 2019 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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1. Inleiding  
De zorg over plaagdieren in Nederland neemt toe. Ook in Haarlem is in 2019 het aantal meldingen 

met 25% toegenomen. De overlast van ratten is al jaren structureel in een bepaald deel van Haarlem. 

Vanuit de zorgplicht “ongediertebestrijding” worden in Haarlem hoofdzakelijk klemmen geplaatst. 

Deze methode levert helaas niet het gewenste resultaat op. Omdat bewoners structureel overlast 

ondervinden van de rattenproblematiek en deze naar verwachting zal toenemen (nieuwe regels 

omtrent het strooien met gif en klimaatverandering) is zowel met Spaarnelanden als het bedrijf 

Anticimex gekeken naar oplossingen die daadwerkelijk resultaat opleveren. 

 

2. Kernboodschap 
De zogenoemde smart rioleringsval is speciaal ontworpen om rattenproblematiek in het 

rioleringssysteem te beheersen. Deze slimme rattenval is een methode van rattenbestrijding, waarbij 

de rat al in het riool gedood wordt. De vallen worden in het riool geplaatst. De rat is op slag dood, 

zodat een lijdensweg voorkomen wordt en vervolgens wordt de rat weggespoeld met het riool. Deze 

smart rioleringsval reset zich direct voor de volgende rat. Er wordt geen gif of lokaas gebruikt en de 

methode heeft geen invloed op de afvalwaterstroom in het riool. In de gemeente Geleen en Hengelo 

wordt deze methode succesvol toegepast. Dit wordt bijgehouden door 24 uur per dag monitoring die 

ook inzichtelijk is voor de gemeente. 

In de buurt waar de meeste overlast is gemeld, wordt een pilot van 1 jaar uitgevoerd om te kijken of 

deze oplossing ook daadwerkelijk effectief is. Indien dat het geval is zal deze methode nog 2 jaar in 

de betreffende buurt worden gecontinueerd. Dit is nodig om definitief effect te bereiken. 

3. Consequenties 

De kosten van de pilot van 1 jaar bedragen €62.418,- Deze kosten worden gedekt uit de dagelijks 

beheerovereenkomst (DDO). 

Bij gebleken succes wordt de aanpak nog 2 jaar voortgezet. Voor dit vervolg bedragen de kosten ook 

€ 62.418,- per jaar.  

 

4. Vervolg 

Deze pilot is voor één jaar. In dat jaar zal duidelijk naar voren komen of deze werkwijze succesvol is. 

Indien dat niet zo is wordt deze werkwijze na de pilot gestaakt. 

Bij gebleken succes wordt onderzocht of deze methode structureel in een deel van Haarlem 

(pilotgebied) of heel Haarlem toegepast gaat worden. Het vervolg wordt dan in elk geval in de 

pilotbuurt nog twee jaar gecontinueerd.  

 


