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Bestuur van Vereniging van Eigenaren Belvédèrebos 

p/a Belvédèrebos 6 

2715 VA  ZOETERMEER 

 

Zoetermeer, 11 november 2022 

 

Beste bewoners, 

 

Zoals bekend zijn er veel problemen met ratten rondom de flats in de Bossenbuurt.  

Daarom heeft er op 18 oktober een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, B2Blue 

pestcontrol, verschillende woningcorporaties en vastgoedbeheerders waaronder VZB Vastgoed. 

Namens het bestuur van onze VvE was mevrouw Schipper aanwezig. Uit dit overleg is een plan 

van aanpak gemaakt om het probleem op te lossen. Inmiddels zijn er rattenkisten geplaatst om 

de ratten te lokaliseren en te verminderen. In een volgend overleg zal de voortgang worden 

besproken. 

 

B2Blue Pest Control BV is een plaagdierpreventie/beheersing bedrijf en verzorgt in Zoetermeer 

alle plaagdierpreventie/beheersing voor de gemeente. Dit doen zij voornamelijk in de openbare 

ruimte. Zij ontvangen meldingen van inwoners via de gemeente. 

 

De laatste maanden is het aantal meldingen over bruine rattenoverlast ( Rattus Norvegicus) in 

Meerzicht ( met name de Bossenbuurt) sterk toegenomen. Ondanks dat het park er prachtig bij 

ligt, zijn er voor bruine ratten genoeg voedsel- en schuilmogelijkheden om te nestelen.  

Aan de voorzijde van de gebouwen zijn er genoeg nestel- en schuil mogelijkheden. Tevens is het 

voedselaanbod te groot. 

 

In samenwerking met de gemeente Zoetermeer heeft B2Blue Pest Control het initiatief genomen 

om samen met Vestia, Vidomes, het VvE bestuur en de vastgoedmaatschappij VZB een Plan van 

Aanpak te maken. 

 

Rondom de gebouwen en de ondergrondse afvalcontainers zijn rattenkisten ( zie foto) geplaatst. 

Deze kisten zijn voorzien van rattenklemmen of lokaas en worden met regelmaat gecontroleerd. 

De sticker op de kist vermeldt wat de inhoud is. Zodoende krijgen zij een goed beeld over de 

verspreiding van de bruine ratten en kunnen zij gericht gaan bestrijden. 
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Rattenkist type EVO Express is verzwaard,  

voorzien van een slot en zal waar mogelijk  

worden verankerd. 

 

 

 

 

B2Blue Pest Control is een door de overheid gecertificeerd bedrijf (IPM Knaagdierbeheersing en 

CEPA) om indien nodig biociden in te zetten voor de bestrijding van bruine ratten voor een 

bepaalde periode. Hier zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden zoals het aanpassen van 

de habitat (gemeente) en het ontnemen van het voedselaanbod (gemeente en bewonersgedrag). 

Hierbij verwachten wij de steun van de bewoners. Binnenkort zullen wij in de hal posters 

ophangen met tips. 

 

De gemeente zal van hun kant het groen aan de parkzijde laag houden en verwijderen van 

voedselresten. 

 

Wij hopen met deze aanpak en de steun van u het probleem binnen een paar maanden 

beheersbaar te maken. 

 

Mocht u vragen hebben of bruikbare tips hebben, aarzel dan niet om deze te melden op  

info@b2bluepestcontrol.nl 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,  

met vriendelijke groet, 

 

namens het bestuur VvE Belvédèrebos 

Henk Huijzer (voorzitter) 

mailto:info@b2bluepestcontrol.nl

