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Stichting Kennis- en 
Adviescentrum
Dierplagen
• 1942: Opgericht als afdeling van Ministerie van           

Landbouw

• 1964: Staatstoezicht Volksgezondheid en                  
Hoofdinspectie Milieuhygiëne (VROM)

• 1998: Privatisering vanuit VROM tot de           
zelfstandige stichting KAD

• Nu: Onafhankelijk kennis- en expertisecentrum
voor overheden (Rijk, provincies, gemeenten), 
instellingen, bedrijven & burgers

• 21 fte in dienst, 20 docenten



Activiteiten KAD

▪ Advisering/publieksvoorlichting, bijv. in 
opdracht van gemeenten

▪ Objectieve inspecties bij bedrijven 
(voedselveiligheid, volksgezondheid) en 
instellingen

▪ Kennisontwikkeling (onderzoeksprojecten: 
laboratorium, in het veld)

▪ Determinaties

▪ Opleiding 
bestrijdingstechnicus/nascholingen/cursu
ssen (breed, bijv. ook geaccrediteerd voor 
artsen/dierenartsen/verpleegkundigen)

▪ Magazine Dierplagen Informatie



Knaagdieren

Algemene biologie bruine ratten

Theoretisch zorgt een bruine rat van 1,5 jaar voor: (15 maanden/3 weken) x 8 
jongen = 170 nieuwe ratten

Na 3 maanden kunnen deze ratten ook weer bijdragen aan de populatiegroei

In praktijk speelt o.a. menstruatiecyclus, voedsel, vocht, schuilgelegenheid, 
predatie mee

Soort Geslachtsrijp Draagtijd Zoogtijd Gemiddelde Leeftijd Gemiddelde 
Nestgrootte

Bruine rat 3 maanden 3 weken 4 weken 1-2 jaar 8 jongen

Zwarte rat 3 maanden 3 weken 3 weken 2 jaar 8 jongen

Huismuis 2 maanden 3 weken 3 weken 1 jaar 5 jongen



Bruine Rat 
(Rattus 
norvegicus)

• Leefwijze

• Zwemmer

• Holen in walkanten van 
sloten

• Graver

• Neofoob (bang voor nieuwe
dingen)

• Consumptie 15 – 20 gr/dag



Langs slootkanten

In ruigten

In riolen

Afvalstortplaatsen

Afvalverwerkingsbedrijven

In en om agrarische bedrijven

Kippen en konijnenhokken

Composthopen 



• Vormen in de natuur geen plaag

• Plaagdruk veroorzaken wij zelf
als mensen

• Houden zich niet aan grenzen

Bruine ratten:



Samenwerking is essentieel



• Is het wenselijk om klemmen, vallen en andere 

vang- of dodingsmethoden in te zetten voor de 

bestrijding van ratten?

• Is het wenselijk om een verbod in te stellen op 

het voeren van dieren in de openbare ruimte?

• Is het mogelijk een alternatief te bedenken 

voor inwoners die principieel geen voedsel 

weggooien en dus aan de dieren voeren, wat 

een rattenplaag in de hand kan werken 

(bijvoorbeeld brood kliko’s)? 



• Hebben we voldoende inzicht in de 
oorzaak van het probleem?



Wat staat 
(ons) te 
doen?
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