Bestrijding ratten
Iedereen die een terrein of gebouw bezit, huurt of gebruikt moet voldoende
maatregelen nemen om ratten te vermijden en te bestrijden. Ratten knagen aan
voedsel, maar ook aan houtwerk, elektrische leidingen en kunststofbuizen. Ze
graven onder funderingen of vloeren, in taluds en oevers. Ze kunnen problemen met
gezondheid en hygiëne veroorzaken. Alle ratten uitroeien is onmogelijk, maar een
effectieve combinatie van preventie en bestrijding houdt de aantallen laag en de
hinder beperkt.

SOORTEN RATTEN
< Een BRUINE RAT kan tot 55cm lang zijn,
staart inbegrepen. De dikke, onbehaarde
staart is korter dan het lichaam. Bruine ratten
leven graag in een vochtige, niet te warme
omgeving. Ze eten het liefst zaden, maar ze
zijn niet kieskeurig. Ze hebben kleine
kraalachtige ogen, en kleine dikke oren.

MUSKUSRATTEN zijn veel groter dan bruine
ratten. Het zijn planteneters die vooral
langs waterlopen voorkomen
>

< ZWARTE RATTEN zijn niet aan water
gebonden, en komen vaak voor in
landbouwbedrijven zoals
varkenskwekerijen. De beste manier
om ze te bestrijden is ervoor te zorgen
dat ze de voedselvoorraad niet kunnen
bereiken.

VOORKOMEN
Samen kunnen we de omgeving minder aantrekkelijk maken voor ratten. Volgende
richtlijnen kunnen daarbij helpen:
-

Laat geen etensresten rondslingeren.

-

-

-

Berg voedsel veilig weg in afgesloten tonnen en dozen, gemaakt uit harde en
duurzame materialen.
Voeder huisdieren ’s morgens en geef ze niet te veel, zodat het meeste
voedsel ’s avonds op is. Als u een schoteltje gebruikt kunt u het
voedseloverschot ’s avonds wegnemen.
Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken of containers, niet op
hopen of in zakken.
Vermijd langdurige opslag van voedsel. Gebruik altijd eerst de oudste
voorraad. Stapel verpakte veevoeders in losstaande stapels.
Ruim geregeld op in en rond gebouwen. Zo verwijdert u mogelijke schuil- en
nestplaatsen en behoudt u een goed overzicht, zodat u eventuele sporen snel
opmerkt.
Onderhoud de waterafvoer.
Beperk nestgelegenheid en onderdak.
Plaats een horizontaal plaatje rond palen en balken zodat ratten wel naar
beneden, maar niet naar boven kunnen.

BESTRIJDEN
Wanneer preventie niet volstaat, is bestrijding noodzakelijk.
Omdat bruine ratten erg schuw zijn, hebben vallen en klemmen meestal weinig
effect. Daarom gebruikt men gewoonlijk aangepaste gifsoorten op basis van
antibloedstollingsmiddelen.
Werken met gif houdt steeds gevaar in. Houd vergiftigd lokaas buiten bereik van
kinderen en van andere dieren. Plaats het op duidelijke rattensporen, bij voorkeur in
een ‘rattenvoederbak’ of gifbuis. Onthoudt ook dat bestrijding slechts zin heeft als u
tegelijk ook preventieve maatregen neemt.
Omdat ratten behalve voedsel ook beschutting en water opzoeken, komen langs
waterlopen meer ratten voor dan elders. De verschillende beheerders van de
waterlopen werken nauw samen om de ratten te bestrijden.


Voor muskusratten langs alle waterlopen en voor bruine en zwarte ratten
langs waterlopen eerste categorie (voor Hoegaarden gaat dit enkel over de
Grote Gete) kan je contact opnemen met de Vlaamse Milieumaatschappij.
via het contactformulier op hun website, via mail naar info@vmm.be of bel
gratis naar 1700.



Zie je ratten langs een waterloop van tweede categorie of wil je meer te weten komen
over de bestrijding van ratten, contacteer het meldpunt ratten Vlaams-Brabant:
tel. 016-26 77 90
e-mail: meldpuntratten@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be/meldpuntratten


Voor baangrachten is de gemeente verantwoordelijk.

Voor de bestrijding van ratten op privéterrein en in de woning is de eigenaar of
huurder zelf verantwoordelijk. Ook hier is het motto: beter voorkomen dan

genezen. Op www.zonderisgezonder.be vind je tips over hoe je je woning en tuin
minder interessant kunt maken voor ratten. Als je dan toch moet overgaan tot de
bestrijding van ratten met gif of vallen, respecteer dan zeker altijd de
veiligheidsvoorschriften!
De bestrijding van ratten op het openbaar domein blijft een taak van de overheid.
De gemeentediensten controleren regelmatig specifieke locaties op sporen van
ratten. Als de diensten (sporen van) ratten waarnemen, starten ze onmiddellijk met
de bestrijding.
Als je overlast van ratten ondervindt, kan je dit melden bij de milieudienst van de
gemeente milieudienst@gemhoegaarden.be of 016 76 87 40.

Meer informatie en Contact
Duurzaamheidsambtenaar
Elke HACOUR

tel: 016 76 87 02

e-mail: elke.hacour@gemhoegaarden.be

