
Rattenbestrijding 

Ongedierte in de tuin : hoe pak je het aan?  

Steeds vaker komen er klachten binnen over rattenplagen.  Meestal zijn voedselbronnen en 
shelterplaatsen in de onmiddellijke omgeving de oorzaak van alle ellende. We wonen 
allemaal redelijk dicht bij elkaar en dan zijn er inzake hygiëne toch wel enkele 
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Hoewel we het vanuit milieustandpunt sterk 
promoten, veroorzaken kippenrennen en composthopen vaak de hinder. Ook voor andere 
dierenstallingen en voederopslagplaatsen is extra aandacht omtrent voorzorgsmaatregelen 
gewenst. Daarom hierbij enkele tips om het voor uzelf en uw buurt aangenamer te maken: 

Kippenhok afsluiten. Gebruik een omheining met niet al te grote openingen en graaf deze 
een stukje in. De ren ook bovenaan afspannen met een grootmazig net kan nuttig zijn. 

Voeder met mate. Overdrijf niet met het gooien van voeder. Of het nu voor de kippen / 
eenden is of om de vogeltjes wat bij te voeren. Achtergebleven etensresten trekken 
ongedierte aan. Strooi geen kippenvoer op de grond maar in een voerbakje of op een schaal 
en neem dit 's avonds terug weg. 

Gekookt eten hoort niet thuis op een composthoop. Grote overschotten van gekookte 
aardappelen of gekookte groenten kun je aan de kippen geven. Vlees- en visresten ook niet 
op de composthoop gooien, deze mogen samen met het restafval in de witte vuilzak. Of 
beter nog: kook verstandig om overschotten te voorkomen. 

Is uw composthoop 'hotel rat'? Indien ratten de compost als huisvesting gebruiken, dan 
wordt het hoog tijd om ofwel de compost te oogsten en te gebruiken (als deze volledig 
verteerd is) of als dit niet het geval is of als deze nog een tijdje moet blijven liggen om de 
compost een keertje om te zetten (normaliter doe je dit niet te vroeg op het jaar, zo 
ongeveer einde maart / begin april om niet onnodig een nestje met hulpeloze spitsmuisjes te 
vernielen). 

Hondenpoep opruimen. Hondenpoepzakjes gebruiken we buitenshuis ondertussen (bijna) 
allemaal. Maar verwijder hondenpoep ook direct in uw eigen tuin om overlast te beperken. 

Andere tips en preventieve maatregelen om problemen te voorkomen / verhelpen 

 verzamel huishoudelijk afval in goed afgesloten vuilnisbakken of containers 
 zorg voor een frequente afvoer van het huisvuil 
 ruim regelmatig op in en rond gebouwen, denk hierbij ook aan de kippenren en 

achterblijvend voedsel 
 vermijd lekkende kranen en leidingen, zorg dat er geen waterplasjes achterblijven 
 zorg ervoor dat de toegangen tot gebouwen en rioleringen worden afgesloten 
 stapel verpakte voeders op een pallet los van de muur 
 gebruik zoveel mogelijk harde en duurzame materialen voor het stockeren van 

voeder 



Slechts na toepassen van bovenstaande voorzorgsmaatregelen kan rattenbestrijding starten 
en dit gebeurt best met vallen, contacteer hiervoor bij voorkeur een bedrijf gespecialiseerd 
in ongediertebestrijding. Pas in laatste instantie kan vergif gebruik worden. Ratten zijn 
slimme dieren en het heeft dan ook geen zin om gif aan te bieden zo lang er andere 
voedingsbronnen aanwezig, zo vermijd je ook andere 'slachtoffers'. 

Als het echt niet anders kan kun je na het treffen van de nodige preventieve 
maatregelen  rattenvergif aankopen bij speciaalzaken hetzij graankorrels voor gebruik in 
droge omgevingen en vetblokjes voor andere toepassingen. 

De groendienst bestrijdt enkel de bruine rat in de beken, grachten en 
openbare ruimten eigendom van de gemeente. Dus niet in privé-tuinen, 
bij instellingen of bedrijven.  Het is wettelijk verplicht aan eigenaars of 
huurders om over te gaan tot rattenbestrijding  in het kader van 
volksgezondheid (ziekteverspreiding etc). 
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