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STEEDS MEER 
OVERLASTMELDINGEN

• “Ik heb ratten in mijn huis”

• “Mijn buurvrouw voert duiven en ik word gek van de 
overlast”

• “Mijn balkon ligt vol duivenpoep”

• “Help, ik heb een muizenplaag in huis”



WIE IS VERANTWOORDELIJK?

- Gemeente voert bestrijding uit 

- Ongedierte bestrijder gaat op zoek naar oorzaak 

- Alleen gif inzetten is geen (toegestane) oplossing

- Praktijk: ratten komen in 95% van de gevallen uit het riool

- Inzet Ymere: gericht op het bouwkundige element

- Als dat in orde is: zaak voor gemeente (bestrijding)

- Inzetten op gedragsverandering





FLYER YMERE



BEWONERSGEDRAG

• Slechte hygiëne in de woning

• Bewust voeren van dieren

• Verkeerd aanbieden of opslaan afval



WAT KAN YMERE 
DOEN?

Rekening houden met plaagdieren bij ontwerp 
woningen

Plaatsen duivenpinnen 



WAT KAN YMERE 
DOEN?

Bewoners stimuleren om zorgvuldiger om 
te gaan met voedsel en afval en te 
stoppen met het voeren van dieren: 
informatie delen en aanpak op maat



PILOT BROODBAKKEN 
AMSTERDAM NOORD

Doel:

“Huurders van Ymere en Eigen Haard gooien hun 
overtollige brood in de daarvoor bestemde 
broodbakken, in plaats van het te voeren aan dieren 
of in de openbare ruimte te gooien”



ONDERZOEK IN DE 
BUURT

Samenwerking met Duurzaam Fauna Advies en 
Animo Animalis

2 buurten, 27 bewoners bevraagd
(12 x Ymere, 9 x EH) 



INPUT 
VRAGENLIJST

- Kennis

o Kennis hergebruik brood

o Idee dat dieren (vogels) brood nodig 
hebben

o Kennis over negatieve gevolgen van 
voeren (overlast, gezondheid vogels)

- Beweegredenen

o Dieren helpen

o Benutten van voedsel/brood (geloof) 

o Plezier beleven aan het voeren van dieren

o Sociale normen, attitude, intenties

o Weerstanden 



INFORMATIE EN BROODTASJE



UITKOMSTEN

- Meeste mensen: geen moeite brood in broodbak 
gooien. Moet wel op goede plek staan

- Het gebruik van de broodbak na de interventie is 
gemiddeld toegenomen met een factor 1.8

- Belangrijk: meer kennis over negatieve gevolgen 
van het voeren voor diergezondheid en het 
aantrekken van plaagdieren 



TRAINING 
WIJKBEHEERDERS

• Training wijkbeheerders uit
alle regio’s

• Doel: kennis overdracht en 
oefenen met 
bewonersgesprekken > train 
de trainer 



Vragen? 


