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Presentatie Rattenaanpak 

Rattenoverlast verminderen: 

concrete afspraken
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Even voorstellen

• De bruine rat is eigenlijk gewoon een hele grote muis

• Is (vrijwel geheel) afhankelijk van de mens

• (vrijwel) alleen in de buurt van mensen

• Is de zelfde soort als de tamme rat en de labrat



Voortplanting 1/3

• planten zich het hele jaar door

• gemiddeld 3 -5 worpen per jaar en 7 jongen per worp

• na 3 – 4 maanden geslachtsrijp

• groeien in steden sneller

• sneller geslachtsrijp in steden

• meer jongen bij terugval populatie 



Voortplanting 2/3
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Populatieontwikkeling



Populatiegrootte

• in evenwicht met de omgeving

• evenwicht wordt verstoord door drastische veranderingen in 

omgeving, aanbod voedsel of nieuwe ratten

• natuurlijke afname meestal door mindere overleving van de 

jongen

• niet veel ouder dan een jaar



Voedsel

• voorkeur voor eiwit- en koolhydraatrijk voedsel (scrambled eggs, 

macaroni-and-cheese, cooked corn kernels, cooked potatoes and cooked oatmeal)

• eten alles, kiezen op ervaring en voedingswaarde

• grote stukken voedsel eten ze in beschutting

• voedsel proberen eerst uit ze (giftig, voedzaam)

• leren van ouders en geursporen van oude dieren



Kortom

• Bruine ratten gaan nooit verdwijnen, ze “horen” bij mensen

• Populaties zijn veerkrachtig en goed bestand tegen bestrijding

• Voedselaanbod bepaalt de grootte van de populatie

• Afname van een populatie gaat met name door het sterven 

van jongen



Bestrijding HMS

• Bij meldingen rattenoverlast wordt onderzoek gestart en 

een probleemanalyse gemaakt.

• Plaatsen ratten lokaasdepots om populatie te monitoren.

• Wordt eerst gebruik gemaakt van een niet giftig lokaas.

• Wanneer goede opname lokaas wordt over gegaan op 

bestrijding met giftig lokaas



Wat is nodig voor een goede bestrijding

• Zo min mogelijk zwerfvuil in de openbare ruimte, een 

bruine rat eet gemiddeld maar 20 gram per dag.

• Gooi de vuilniszak in de container, plaats er niets naast.

• Voer geen vogels, want dit is ook rattenvoer !!!

• Schuilgelegenheid ontnemen, repareren gebreken 

(bouwkundig)



Dagelijkse kost
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Rattenaanpak

• Ratten in de buitenruimte melden bij Meldingen Openbare ruimte of 14070

• Gebiedsgericht voederverbod instellen als er rattenoverlast is

• Ondernemers voorlichten bij bedrijventerreinen
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