
‘Ook kan het KAD geen steden noemen waar bovenmatig 

veel ratten zitten’ 

Analyse van een lobby 

Glazen bol van Kennis- en Adviescentrum  

Dierplagen  

Vanaf 2023 mogen alleen professionele plaagdiermanagementbedrijven nog ratten- en muizengif 

gebruiken binnen gebouwen; voor buiten geldt al sinds 1 juli 2014 een verbod. Dat boeren niet blij 

zijn met de nieuwe regels was te verwachten. Ze zwaaien maar wat graag zelf met de gifspuit. Pro-

testen van de sector tegen het verbod bleven dan ook niet uit. Maar sinds kort voorspelt het Ken-

nis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) rampscenario’s als aan het vrije gebruik binnen gebouwen 

een einde komt. En dat is wél opmerkelijk. Niet in de laatste plaats omdat dit centrum preventie 

propageert in plaats van bestrijding. 

De eerste protesten uit agrarische hoek hoor-

den we in 2015: ‘Muizenschade knaagt aan 

Friese akkerbouwers’, en: ‘Muizen bedreigen 

granen- en graszaadoogst’. Daarna bleef het 

stil. Het liep misschien toch niet zo’n vaart met 

die voorspelde invasies van ratten en muizen 

als gevolg van het ‘buiten gebruik-verbod’. 

Ratterdam 
Tot 16 augustus 2017, als er een artikel over 

rattenoverlast verschijnt in Trouw: ‘De ratten-

vanger van Rotterdam’. De rattenoverlast op 

bepaalde plaatsen heeft, zo zegt het artikel, 

vooral te maken met het achterlaten van voed-

sel en de beschikbaarheid van schuilplekken. 

De gemeente kan niet zeggen of er daadwerke-

lijk meer ratten zijn, of dat mensen sneller 

melden. Ook Erik van Gestel van het KAD kan 

niet veel zeggen over aantallen knaagdieren. Er 

bestaat namelijk geen landelijke registratie. 

‘Ook kan het KAD geen steden noemen waar 

bovenmatig veel ratten zitten’, zegt hij, ‘Maar 

je kan ervan uitgaan dat in elk dorp of stad wel 

ratten leven.’ Of zoals het RIVM het zegt: 

‘Ratten komen nu eenmaal voor in een water-

rijk land als Nederland.’ 

Ruim een jaar later, op 1 november 2018, duikt 

de eerste onheilstijding op in diezelfde krant: 

‘Zonder gif rukt de rat in rap tempo op.’ De 

toon is onheilspellend. In dit artikel komen we 

voor het eerst Bastiaan Meerburg tegen, die 

sinds december 2017 directeur is van het 

KAD: ‘In de jaren tachtig dachten we: dat rat-

tenprobleem, dat is iets van vroeger.’ ‘Nu heb-

ben we weer te kampen met rattenplagen.’ 

Bewijs voor die stelling geeft hij niet. Wel 

meldt hij dat hij met onder andere Dierenbe-

scherming en een koepel van plaagdierbestrij-

ders ‘recent vier ministeries heeft gevraagd om 

landelijk beleid voor overlastgevende dieren. 

Helemaal omdat het voorkomen van plagen 

nóg belangrijker is, nu er amper gif gebruikt 

mag worden [cursief; DB]. Ietwat voorbarig, 

want het verbod op het gebruik van het gif 

binnen gaat pas over 3 jaar in.  
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Parijse toestanden 
Op 5 juni 2019 berijdt Meerburg in een item 

over bedwantsen van NOS Nieuws opnieuw 

zijn stokpaardje: muizen en ratten zijn een veel 

groter probleem dan bed bugs: ‘Want vanaf 

2023 is er voor particulieren geen muizen- of 

rattengif meer te koop, ook niet voor gebruik 

binnenshuis.’ Hij lijkt hier weer een relatie te 

leggen tussen het gifverbod en plagen: ‘Daar-

om moet er aandacht komen voor de dreigende 

problemen. (...) Ze vermenigvuldigen zich in 

rap tempo. Toestanden zoals in Parijs moeten 

we echt zien te voorkomen.’ Weer ligt de focus 



Bestrijding met chemische middelen is helemaal niet  

effectief 

op bestrijding en niet op preventie. Dit terwijl 

op de site van het KAD te lezen is dat het de 

‘preventie van plaagdieren centraal’ stelt. ‘Het 

maatschappelijk belang van een goede en ob-

jectieve voorlichting over plaagdieren is bij-

zonder groot’ [cursief; DB], en ‘Voorkómen 

van overlast veroorzaakt door plaagdieren staat 

daarbij voorop.’ 

 
Algemeen voorkomende bruine rat (Wikipedia) 

Op 15 augustus komt de Telegraaf met het 

artikel ‘Met lege handen tegen ratten’, waarin 

vooral fruittelers kwistig met ongefundeerde 

aannames mogen strooien: ‘De overheid sluit 

de ogen voor de risico’s van de toch al groei-

ende populatie ratten en muizen [cursief: DB]. 

‘Een muizenplaag zaait dood en verderf in zijn 

Betuwse boomgaard’, ‘De plaag aan onder-

kruipers is amper te beheersen’, ‘oprukkend 

ongedierte’, ‘Uit de ene na de andere stad hoor 

je over rattenplagen. En dan wordt ons dit [het 

gif; DB] uit handen geslagen. Als het op het 

platteland misgaat met ongedierte, wordt het in 

de stad echt niet beter. Dit kan alleen maar fout 

gaan.’  

De krant spreekt ook met Meerburg, die de 

‘agrarische onrust’ zegt te begrijpen. Weten-

schappelijk onderzoek is nauwelijks voorhan-

den. Daarom wil hij dat de overheid meer on-

derzoek stimuleert (lees: financiert?). Weer 

stelt hij dat er een ongedierteplaag heerst, die 

zich ‘landelijk ontwikkelt’. Best knap, omdat 

het KAD dat landelijke overzicht helemaal niet 

heeft. Het heeft contacten met nog geen 23% 

van de Nederlandse gemeenten. De onderzoe-

ker vergelijkt verder de ‘ongedierteplaag’ met 

de overlast door de eikenprocessierups: ‘Het 

gaat straks net als bij de eikenprocessierups. 

Pas als het een calamiteit is, slaan we alarm.’ 

En hij voorspelt nu al: ‘Dit wordt een nog veel 

grotere calamiteit dan die processierups.’  

In het KAD staat blijkbaar een glazen bol. 

Een slechtere vergelijking had hij trouwens 

niet kunnen trekken. De rupsen worden jaar-

lijks op grote schaal bestreden met chemische 

middelen, maar dat heeft niet geleid tot minder 

rupsen of tot minder overlast. Gif heeft in het 

beste geval een kortdurend effect en het risico 

op doorvergiftiging is groot. En dat is nu pre-

cies waarom het gifverbod wél een goed idee 

is. 

In dit artikel verwart ook ongediertebestrijder 

Timmermans van Rentokil een stijgend aantal 

meldingen met populatiegroei. Wel stipt hij 

iets aan wat Meerburg nalaat te noemen: er zijn 

andere redenen te noemen dan het ‘gifverbod’ 

waardoor er sprake zou kunnen zijn van meer 

knaagdieren: de zachte winters, ‘En dat men-

sen vaker op straat eten en voedsel laten slin-

geren, helpt evenmin.’ Iedereen die meent 

grotere populaties te zien als een gevolg van 

een lager gifgebruik heeft het mis. Bestrijding 

met chemische middelen is helemaal niet ef-

fectief. Het RIVM zegt hierover: ‘Bestrijding 

is weliswaar een gangbare term, maar tech-

nisch bijna niet mogelijk. Het effect van het 

doden en vangen van ratten is van korte duur. 

De populatie herstelt zich snel indien er niets 

aan de werkelijke bron wordt gedaan; de aan-

wezigheid van afval/voedsel.’  

Andere media nemen onmiddellijk het artikel 

uit de Telegraaf over. Meerburg mocht ook 

daar zijn zegje doen: ‘Verbod op rattengif kan 

grote gevolgen hebben’ (NPO Radio1), ‘Rat-

ten- en muizenplaag dreigt door verbod op gif’ 

(Radar), ‘Massale muizen- en rattenplaag op 

komst in Nederland’ (NOS). In dat laatste arti-

kel zag de KAD-directeur de ratten en muizen 

in 2023 al over onze voeten lopen! 



‘Cijfers over het aantal ratten en muizen in Nederland zijn 

er niet’ 

Weer die glazen bol... 

Bestrijding vs preventie 

De focus van Meerburg lijkt steeds op doding 

te liggen: ‘Veel mensen gebruiken gif tegen 

ratten en muizen in hun huis. Als dat verboden 

wordt, dan blijft er weinig over om de dieren te 

doden.’ Burgers zijn dan ‘veroordeeld’ tot het 

gebruik van klemmen en vallen. Onvoldoende 

aldus Meerburg: ‘Iedereen zal in eerste instan-

tie daarmee proberen de dieren te doden, maar 

het is een stuk minder effectief dan gif. Ratten 

komen bijvoorbeeld niet snel in klemmen.’ 

Een van de achtergronden van het verbod is 

juist dat gif niet effectief is door toenemende 

immuniteit bij ratten en muizen. Dat gespecia-

liseerde bedrijven het gif onder bepaalde 

voorwaarden (binnen én buiten) mogen blijven 

toepassen, meldt hij ook niet.  

‘Cijfers over het aantal ratten en muizen in 

Nederland zijn er niet’, maar het KAD lijkt 

weer te beweren dat het er wel steeds meer 

zijn. Het centrum krijgt steeds meer klachten 

binnen. Dit terwijl de site van KAD vermeldt: 

‘Overigens wil de stijging van het aantal mel-

dingen in 2018 ten opzichte van 2017 niet di-

rect zeggen dat ook het aantal plaagdieren met 

ongeveer de helft toegenomen is [cursief; DB], 

wellicht zijn melders meer bereid om te mel-

den en wordt het KAD vaker door hen gevon-

den dan in het verleden.’  

Met alle media-coverage die het KAD de 

afgelopen maanden heeft gekregen zal de 

naamsbekendheid wel behoorlijk gestegen 

zijn. 

De vraag dringt zich op waarom de uitspraken 

van Meerburg zo afwijken van de informatie 

die het KAD geeft. Of draagt hij hier een ande-

re pet, bijvoorbeeld die van Wageningen Uni-

versiteit, waar hij expert dierplagen is? Waar-

om spreekt hij nauwelijks over de oorzaken 

van muizen- en rattenoverlast en over – toch 

het speerpunt van het KAD – preventie? Welk 

(of wiens) belang dient hij door, zonder daar-

voor bewijzen te leveren, voortdurend te hame-

ren op ratten- en muizenplagen? Wat de ver-

volgvraag oproept: is ‘hét landelijke kennis-

centrum voor informatie, advies, opleidingen 

en onderzoek op het gebied van de preventie 

en bestrijding van plaagdieren’ wel zo ‘onaf-

hankelijk’ als het zelf beweert? 

 

PS 
Inmiddels lijkt Meerburg in een artikel van 

7 oktober de knaagdierdreiging verder opge-

schaald te hebben: ‘Groot onderzoek nodig 

naar bestrijding ratten: “Rattenplaag wordt 

groter in Nederland”’: ‘Ik verwacht dat de 

rattenplaag echt veel erger wordt.’ Maar mis-

schien geeft dit artikel wel een aanwijzing over 

wat de agenda achter het mediaoffensief zou 

kunnen zijn: ‘De Wageningen Universiteit 

denkt enkele jaren nodig te hebben om aan de 

hand van onderzoek goed in beeld te krijgen 

hoe en waar de rat zich precies beweegt.’  

Ik ben reuzebenieuwd naar wie dat onder-

zoek gaat leiden.  

 

Wat weten we over ratten- en muizenbestrijding & rodenticiden? 

 Rodenticiden mogen onder voorwaarden ook na 2023 gebruikt worden, zij het alleen door 
professionele plaagdiermanagementbedrijven.  

 Gif veroorzaakt veel lijden bij ratten en muizen. 

 Gif vormt een groot gevaar voor huisdieren, in het wild levende dieren en zelfs kinderen. 

 Ratten en muizen blijken in toenemende mate immuun te worden voor het gif. 

 Er bestaat geen registratie voor ratten en muizen; we weten dus ook niet of de populaties 
groeien. Logica dicteert dat populaties alleen aanzienlijk kunnen toenemen als ook het voedselaan-
bod groter wordt. 

 Er is nog nooit grondig onderzoek gedaan naar het ontstaan van ratten- en muizenplagen. 
Het doden van knaagdieren is dweilen met de kraan open: het effect van het doden en vangen van 
dieren is van korte duur.  



 Muizen en ratten horen in ons land thuis en vormen een belangrijk onderdeel van ecosys-

temen. 

 Het bestrijden van knaagdieren met gif leidt tot voedselschaarste onder predatoren en ont-

wricht het ecologische evenwicht. Minder predatoren leidt tot meer prooidieren. 

 Het belangrijkste ‘wapen’ tegen plagen is preventie: geen voedsel en schuilplaatsen, geen 

knaagdieren. 

 Voorkomen beter is dan bestrijden! Lees wat je zelf kunt doen om overlast door knaagdieren 
te voorkomen. https://www.dierenbescherming.nl/wat-kan-jij-doen/wat-kan-ik-doen/zorgen-voor-
in-het-wild-levende-dieren/diervriendelijk-overlastbestrijden 

 

Bronnen: 
 Muizenschade knaagt aan Friese akker-
bouwers 
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/113085-video-
muizenschade-knaagt-aan-friese-akkerbouwers/ 

 Muizen bedreigen granen- en graszaad-
oogst 
https://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel
/10864185/muizen-bedreigen-granen-en-
graszaadoogst 

 De rattenvanger van Rotterdam 
https://www.trouw.nl/nieuws/de-rattenvanger-
van-rotterdam~b6c2fb76/ 

 Zonder gif rukt de rat in rap tempo op 
https://www.trouw.nl/nieuws/zonder-gif-rukt-de-
rat-in-rap-tempo-
op~b3fcf46b5/?referer=https%3A%2F%2Fwww.go
ogle.com%2F  

 Bruine rat gezien: is er een risico voor de 
volksgezondheid? https://www.rivm.nl/bruine-rat-
gezien-is-er-risico-voor-volksgezondheid  

 Met lege handen tegen ratten 
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1708128136/me
t-lege-handen-tegen-ratten  

 Bedwantsen rukken op, kenniscentrum 
ziet Airbnb als boosdoener 
https://nos.nl/artikel/2287783-bedwantsen-
rukken-op-kenniscentrum-ziet-airbnb-als-
boosdoener.html 

 De Peiling: Overlast muizen en ratten 
neemt toe. Gif wordt verboden 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/247156/de-
peiling-overlast-muizen-en-ratten-neemt-toe-gif-
wordt-verboden  

 Verbod op rattengif kan grote gevolgen 
hebben https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-
journaal/onderwerpen/510417-verbod-op-
rattengif-kan-grote-gevolgen-hebben  

 Ratten- en muizenplaag dreigt door ver-
bod op gif 
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/ratten-en-
muizenplaag-dreigt-door-verbod-op-gif   

 Rattengif in roofvogels 
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/rattengif-
in-roofvogels  

 Nederland krijgt veel last van ratten en 
muizen https://pluimveespecialist.nl/nederland-
krijgt-veel-last-van-ratten-en-muizen-koop-snel-
een-muizenval/ 

 Vergeet rattengif; deze jager schiet op 
ratten: 'Beetje uit de hand gelopen' 
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/ve
rgeet-rattengif-deze-jager-schiet-op-ratten/  

 Ook Amsterdam krijgt hinder van verbod 
rattengif https://www.ad.nl/amsterdam/ook-
amsterdam-krijgt-hinder-van-verbod-
ratten-
gif~a368eafb/?referrer=https://www.google.com/  

 KAD ontvangt 2800e melding van plaag-
dieroverlast dit jaar 
https://www.kad.nl/nieuws/2800e-melding-van-
plaagdieroverlast-dit-jaar/ 

 Overlast van muizen, ratten en mollen 
https://dier-en-natuur.infonu.nl/insecten-en-
ongedierte/150734-overlast-van-muizen-ratten-
en-mollen.html 

 Groot onderzoek nodig naar bestrijding 
ratten: ‘Rattenplaag wordt groter in Nederland’ 
https://www.gelderlander.nl/wageningen/groot-
onderzoek-nodig-naar-bestrijding-ratten-
rattenplaag-wordt-groter-in-
neder-
land~a71e11d4/?referrer=https://t.co/KUwK1kRbs
L?amp=1  
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