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Ratten: voorkomen en
bestrijden
•
•

Ratten kunnen schade veroorzaken en
zorgen voor problemen met
gezondheid en hygiëne. Redenen
genoeg om ze te bestrijden. Bestrijding
zorgt ervoor dat de aantallen zo laag
mogelijk worden gehouden en de
hinder tot een minimum wordt beperkt.

Preventie
Het is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat ratten zich zo weinig
mogelijk thuis voelen. Tracht te vermijden dat ze voedsel, water en
onderdak vinden.
Enkele tips om ratten te vermijden
- Laat geen etensresten rondslingeren. Gekookt voedsel en
vlees horen niet thuis op de composthoop of in compostbak of
-vat.
- Zorg dat al het voedsel, ook voor huisdieren, veilig
weggeborgen zit in afgesloten tonnen en dozen gemaakt uit
harde en duurzame materialen.
- Voeder huisdieren ’s morgens en niet te veel, zodat het
meeste voedsel ’s avonds op is. Voedseloverschot kan je ’s
avonds wegnemen.
- Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken of
containers.
- Vermijd langdurige voedselopslag en gebruik altijd eerst de
oudste voorraad, stapel verpakte veevoeders in losstaande
stapels.
- Zorg dat huisvuil zo snel mogelijk wordt afgevoerd.
- Ruim regelmatig op in en rond gebouwen, zo worden schuilen nestplaatsen voorkomen en behoudt men een goed
overzicht om eventuele sporen op te merken.
- Beperk nestgelegenheid en onderdak voor ratten.
- Een horizontaal plaatje rond palen en balken zorgt ervoor dat
ratten nog wel naar beneden kunnen, maar niet meer naar
boven.
Neem het voedselaanbod weg door
- Het compostvat op een verharde ondergrond te plaatsen.
- Het deksel goed te sluiten en geen etensresten rond het vat te
laten slingeren.
- De huisdieren verstandig te voeden.
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Bestrijding
Indien preventieve maatregelen niet volstaan om de populatie ratten
onder controle te houden, is bestrijding noodzakelijk. De bestrijding
van de bruine en zwarte rat door middel van vallen en klemmen of
andere technische vangmiddelen is wegens de schuwheid van deze
dieren erg moeilijk. Daarom wordt het gebruik van rodenticiden op
basis van antibloedstollingsmiddelen bij de bestrijding nog toegelaten
en algemeen toegepast. Hierdoor ontstaan vier tot zes dagen na
opname in- en uitwendige bloedingen met de dood tot gevolg. Deze
bestrijdingsmiddelen of rodenticiden zijn te verkrijgen in de handel
(o.a. in tuincentra...) en werken op basis van gif in een lokaas,
bijvoorbeeld graankorrels, paraffineblokjes en andere.
Werken met gif brengt altijd risico’s mee. Scherm deze middelen af
voor andere dieren en kinderen en plaats ze op duidelijke
rattensporen. Dit kan bijvoorbeeld in een ‘rattenbak’ of in een gifbuis.
Elke vorm van ongediertebestrijding heeft slechts zin wanneer die
gevolgd wordt door en/of gepaard gaat met het uitvoeren van de
eerder genoemde preventieve maatregelen.
Wie bestrijdt welke ratten ?
(bron: brochure ‘in de rats’ van provincie
Antwerpen)

De bruine rat is opgenomen in de lijst van ‘voor planten en
plantaardige producten schadelijke organismen’. Dit houdt in dat
iedereen die een terrein of gebouw bezit, huurt of gebruikt voldoende
maatregelen moet nemen om deze organismen te vermijden en te
bestrijden (wet van 2 april 1971).
Voor bestrijding van ratten op of langsheen openbaar domein en
waterlopen, kan je contact opnemen met de gemeente.
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) Afdeling Operationeel
Waterbeheer bestrijdt de muskusratten en de bruine rat langs de
waterlopen van eerste categorie (grootste waterlopen) en de
muskusrat langs alle waterlopen.

