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De drie grote basisbehoeften voor de rat zijn eten, drinken en een 
schuilplaats. Zorg er daarom voor dat de rat het niet tof vindt in de 
buurt van de woning en voorkom dat de rat gemakkelijk voedsel en 
water vindt. 

Het wegnemen van schuilplaatsen van ratten en hun voedsel is  
efficiënter dan het plaatsen van gif. In de handel zijn klemmen ver-
krijgbaar om ratten te vangen.

Bij het leggen van gif kunnen andere dieren gevaar lopen,  
zoals vogels die graantjes komen pikken uit het lokaas. Als een rat 
sterft door gif, zullen haar soortgenoten via geur het verband leggen 
tussen die toxische stof en dat overlijden. Daardoor zullen ze in de 
toekomst het gif links laten liggen. 

In deze brochure vind je alvast enkele preventieve maatregelen om 
ratten te bestrijden en te vermijden.

Meer info?  
Dienst Omgeving 
03 866 90 50 
omgeving@willebroek.be



Wat nu? 
Ratten op het openbaar domein
De bestrijding van ratten op het openbaar domein (openbare 
wegen, parken, grachten en beken, …) gebeurt door de 
gemeente. De gemeentelijke diensten controleren deze 
locaties regelmatig op sporen van ratten. Als de diensten ratten 
waarnemen, starten ze met de bestrijding. 

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

Op www.vmm.be vind je tips over hoe je je woning en tuin  
minder interessant kan maken voor ratten.  
 
Als je dan toch moet overgaan tot de bestrijding van ratten met 
gif of vallen, respecteer dan altijd de veiligheidsvoorschriften! 
Vraag eventueel advies aan een  
professionele verdelgingsfirma.

Bewaar afval in goed afgesloten bakken en laat geen  
etensresten rondslingeren. Verzamel huishoudelijk afval in de 
afgesloten Diftarbak

Breng tuinafval en keukenafval naar de composthoop.  
Gekookt eten en vlees hoort er niet thuis, dit trekt muizen en 
ratten aan

Sluit voedselvoorraden en bewaarplaatsen van groenten 
goed af

Gebruik harde en duurzame materialen voor het bewaren van 
voeder en strooi het niet op de grond, maar in voederbakken. 
Neem de voederbakken eventueel ‘s avonds weg

Voeder vogels en huisdieren ’s morgens en niet te veel,  
zodat het meeste voedsel ’s avonds op is. Zorg in volières 
voor een harde bodem of verwerk gaas in de bodem

Ruim regelmatig op in en rond gebouwen. Zo voorkom je 
schuil- en nestplaatsen en behoud je een goed overzicht om 
sporen op te merken

Vermijd zoveel mogelijk dichte begroeiing rond tuinhuizen, 
stallen, ...

Zorg voor een dichte aansluiting op rioleringen en  
hemelwaterkanalen. 

Sluit buitenkraantjes goed af en vermijd  
stilstaand water 

Katten en (sommige) honden jagen  
graag op ratten

Wat kan je zelf doen? 
Ratten in huis

Ratten in de tuin

Sluit voedselvoorraden goed af, want voedsel in huis lokt 
ratten. Gebruik harde en duurzame materialen voor het  
bewaren van voedsel
 
Zorg dat ratten niet binnengeraken. Dicht openingen,  
spleten en gaten die als ingang kunnen dienen. Scherm 
verluchtingskokers en -raampjes af met gaas of een  
rooster. Werk de onderkant van muren en gebouwen glad  
af tot minstens 80 cm hoogte


