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Huurdersinformatie

Overlast van
duiven en andere
dierplagen

Dierplagen

Ook in Nederland zijn er genoeg dierplagen
die u overlast kunnen bezorgen. Zijn het geen muizen of kakkerlakken in de
keuken, dan is het wel de stadsduif die zich hardnekkig op uw balkon probeert
te nestelen en met zijn uitwerpselen de boel vervuilt. En in uw buurt kan er ook
overlast zijn van ratten die op rondslingerende etensresten afkomen.
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Duiven en uw gezondheid

Duiven kunnen
allerlei ziektes
overbrengen.

Voorkom dat duiven op uw balkon nestelen.
Duiven kunnen allerlei ziektes overbrengen,
zoals paratyfus, papegaaienziekte en een
vorm van longontsteking. Ze dragen parasieten
bij zich die schadelijk kunnen zijn voor uw
gezondheid.
Duiven kunnen vlooien en luizen tussen hun
veren hebben, die overspringen naar uw hond
of kat.
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risico dat de duiven ieder jaar naar uw balkon
terugkeren om een nest te bouwen.
Om ze definitief weg te houden kunt u
duivenwerende netten ophangen.

Help ongedierte
voorkomen en voer
geen duiven.

Niet voeren
Veel mensen vinden het leuk om duiven te
voeren. Maar brood en andere etensresten die
blijven liggen, trekken ongedierte aan zoals
muizen, ratten en kakkerlakken.
Het voeren van duiven wordt daarom dringend
afgeraden! Dit geldt overigens ook voor andere
dieren zoals eenden en ganzen, maar ook
reigers. Als het voedsel blijft liggen, kunnen
daar ratten op afkomen.
Duivennesten veroorzaken veel rommel en
viezigheid. Nesten trekken ongedierte aan als
motten, kevers en mijten: deze dringen vanuit
een nest gemakkelijk huizen binnen.
Ook in uitwerpselen van duiven kunnen
beestjes zoals vogelmijt en ziekteverwekkende
organismen leven.

Controleer uw balkon regelmatig
op duivennesten
Duiven bouwen graag nesten op balkons, daar
is het droog en beschut. Als u een nest ontdekt,
haal het dan meteen weg. U loopt anders het

Bovendien kunnen de dieren ziek worden,
omdat het voedsel beschimmeld raakt.
Beschimmeld voedsel kan botulisme
veroorzaken, dat kan ook bij mensen de
gezondheid in gevaar brengen.
Natuurlijk bedoelt u het goed als u dieren
voert. Helaas is het resultaat van overmatig en
eenzijdig voeren, dat dieren verzwakken en hun
leefomgeving uit balans raakt.
Kijk ook op www.ggd.amsterdam.nl

Ongediertebestrijding
Wat doet Rochdale:

Het is belangrijk dat u meehelpt
om dierplagen te voorkomen
‘Goed huurderschap’ (een goede huurder zijn)
brengt met zich mee dat u meewerkt aan het
voorkomen van dierplagen. Als bewoner kunt
u een belangrijke bijdrage leveren aan het
voorkomen van overlast.

De belangrijkste tips op een rijtje
• Zet geen vuilnis op het balkon of op
de galerij.
• Bied vuilnis aan in goed afgesloten
zakken en alleen op de dag dat het
opgehaald wordt.
• Gooi vuilniszakken meteen in de
ondergrondse container.
• Laat geen etensresten achter op de
galerij, uw balkon of op straat.
• Controleer regelmatig of plaatsen
waar buizen, kabels en leidingen de
woning binnenkomen goed afgedicht
zijn.
• Probeer te voorkomen dat ratten en
muizen naar binnen kunnen komen:
maak deuren en ramen goed sluitend.
• En natuurlijk: niet voeren, ook niet
de eendjes in het park. Zij komen
zelf aan hun eten en overleven prima
zonder uw brood. Als u de eendjes in
het park voedt, voedt u ook de ratten
en ander ongedierte.

U kunt ons bellen als u last heeft van boktorren,
houtwormen, kakkerlakken of wespen in de
buitengevel.

Wat doet uw gemeente:
U kunt uw gemeente bellen als u last heeft van
duiven, ratten en muizen. Bijna elke gemeente
heeft wel een speciale afdeling die zich hiermee
bezighoudt.
Als u de gemeente om advies vraagt bij u
thuis, of om bijvoorbeeld duivenwerende
voorzieningen aan te brengen of ratten te
bestrijden, moet u daar meestal voor betalen.

Voor advies en bestrijding van
dierplagen kunt u contact opnemen
met uw gemeente. Kijk op de
website van uw gemeente voor de
contactinformatie.
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