Rattenoverlast
De laatste tijd komen er bij in onze gemeente diverse meldingen en vragen binnen over zwarte
ratten. Op verzoek van de Dorpsraad Hooge Mierde heb ik enkele feiten en tips op een rijtje
gezet.
Soorten ratten
In gemeente Reusel-de Mierden komen twee soorten ratten voor nl. de zwarte en de bruine rat.
Het leefgebied, de lichaamsbouw en de uitwerpselen van deze ratten zijn verschillend en geven
het beste een beeld van de soort rat.
Toch is het niet altijd eenvoudig om de soorten uit elkaar te houden en is deskundigheid nodig.
Zwarte rat
De zwarte rat komt voornamelijk voor in gebouwen zoals woningen, schuurtjes en leegstaande
panden. Ze vinden hun voedsel in de buurt van
konijnenhokken, kippenkooien, duivenhokken,
vogelvoederplaatsen etc. Maar ook bij fruitbomen en
notenbomen omdat voedsel daar gemakkelijk te bereiken
is.
De staart van de zwarte rat is langer (20-25 cm) dan het
lichaam (15-23 cm).
De uitwerpselen zijn donker, banaanvormig, tot 1 cm lang
en 2-3 mm dik.
De uitwerpselen liggen vaak verspreid.
Bruine rat
De bruine rat komt voornamelijk voor in het rioolstelsel, bij water,
volkstuinen en voerkuilen. Ze leven en voeden zich voornamelijk
buiten gebouwen.
De vrijwel onbehaarde, dikke staart(ca. 20 cm lang) is korter dan
het lichaam (ca. 25-30 cm). De uitwerpselen zijn donker,
pindavormig en groter dan die van de zwarte rat, tot 2 cm langer,
5-7 mm dik.
De uitwerpselen liggen vaak dicht bij elkaar.

Er zijn in de afgelopen jaren in de regio Zuidoost Brabant geen ziekten overgedragen van ratten
op mensen. Als u gebeten bent door een rat, meldt u zich dan bij de huisarts. De huisarts zal
maatregelen nemen om ziektes te voorkomen.
De eigenaar of gebruiker van een gebouw is verantwoordelijk voor de bestrijding .
Het is raadzaam om bij het zien van een rat van welke soort dan ook, contact op te nemen met
Gemeente Reusel de Mierden. Zij monitoren de meldingen en weten dan op deze manier waar
de problemen zich vooral voordoen.
Bestrijding
Ratten en andere ‘plaagdieren’ horen normaal in de natuur thuis. Bij voedseloverschot en
voldoende nestelgelegenheid kunnen ze tot een plaag uitgroeien. Door vermindering van
voedselaanbod en nestelgelegenheid zullen de rattenpopulaties afnemen. Bestrijding is alleen
zinvol als er ook preventieve maatregelen worden genomen. Mocht u tot bestrijding willen
overgaan zorg er dan dus altijd voor dat ook het voedselaanbod en de nestelgelegenheden (de
bron) worden aangepakt.
De zwarte rat kan gevangen worden met een rattenklem of bestreden worden met biociden
(bestrijdingsmiddelen)
Let er bij het vangen met een rattenval op dat u handschoenen draagt als u de rat uit de val haalt,
zodat de rat u niet kan besmetten met eventuele ziektes die hij bij zich draagt. Gooi de gebruikte
handschoenen daarna weg.

Biociden (bestrijdingsmiddelen)kunnen alleen ingezet worden via een gespecialiseerd
plaagdierbeheersingsbedrijf.
Het voordeel van een gespecialiseerde bestrijdingsdienst is dat u zeker bent dat de bestrijding zo
effectief mogelijk wordt aangepakt.
Welke maatregelen u ook neemt: neem ze samen met uw medebuurtbewoners. Alleen een
gezamenlijke aanpak helpt om de rattenpopulatie en de rattenoverlast tot een minimum te
beperken.
Wat kunt u zelf doen.
Wat kunt u doen om de rattenoverlast te beperken.
▪ leg of hang geen voedsel in uw tuin (geen brood, etensresten of vetbollen voor de vogels).
▪ Valvruchten en -noten verwijderen
▪ Plaats geen afval of etensresten in zakken in uw tuin. Bewaar afval in goed afsluitbare
containers of afvalbakken.
▪ Hebt u huisdieren in uw tuin, voorkom dan dat ratten het voedsel in het hok en de ren kunnen
bereiken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door het hok aan de buiten- en onderkant te bedekken
met gaas met een maaswijdte van maximaal 0,5 cm. Hiermee weert u ook huismuizen. Hebt u
een ren dan kunt u het gaas het beste door laten lopen onder de ren en ingraven tot 50 cm
diepte.
▪ Zorg zoveel mogelijk dat alle kieren van uw huis, schuur of garage die groter zijn dan 0,5 cm
worden afgedicht, zodat de ratten en muizen hierdoor niet naar binnen kunnen om te gaan
nestelen. Gebruik hiervoor harde, knaagbestendige materialen, zoals cement, metalen roosters
of gaas. Let op: ventilatieopeningen moeten blijven ventileren.
▪ Maak uw schuur of garage regelmatig schoon en ruim deze op zodat ratten er niet gaan
nestelen.
▪ Voorkom langdurige opslag van materialen in de tuin, zoals snoeihout, bouwmaterialen en
openhaardhout.
Bovenstaande adviezen zijn algemene adviezen.
De meest effectieve maatregelen kunnen per situatie verschillen.
Voor meldingen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gemeente Reusel-De Mierden
Anja van Woensel
Administratief medewerkster, Team Ruimtelijk Beheer
Kerkplein 35541 KB REUSEL
Postbus 115540 AA REUSEL
Email adres: : a.vanwoensel@reuseldemierden.nl
Telefoonnummer: 0497-650064
Voor bestrijding of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Boerboom Plaagdier Bestrijding Reusel
Peer Boerboom
Molenberg 54
5541 RN Reusel
E-mail: info@bpbreusel.nl
Telefoonnummer: 06-30333591

