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Ratten in de tuin
Bruine ratten (Rattus norvegicus) in de tuin of in de omgeving, zoals bijvoorbeeld in
slootkanten, worden vaak als lastig ervaren door bewoners. Echter, in veel gevallen maken
mensen, zonder dat zelf in de gaten te hebben, zelf de omgeving aantrekkelijk voor ratten.
Dit doen zij door te zorgen voor voedsel en schuilgelegenheid.
De bruine rat is de meest voorkomende rattensoort van Nederland en komt onder andere
voor in rioleringsstelsels, onder en in gebouwen en in tuinen en slootkanten. De rat kan
uitstekend graven en zwemmen en is meestal in de nacht actief. Het is een alleseter en doet
zich te goed aan onder meer granen, groenten, fruit, vlees en vis. De aanwezigheid van
ratten kan derhalve vaak voorkómen worden door het verwijderen van mogelijke
voedselbronnen.
Voor tuinen betekent dit vaak dat men moet opletten dat er niet wordt gemorst met
huishoudelijk afval. Het afval kan het beste worden verzameld in goed afsluitbare
afvalbakken. Plastic zakken met huisvuil dienen (vooral ’s nachts) niet buiten te worden
bewaard.
Een andere veel voorkomende voedselbron is diervoer. Het op de grond strooien van voer
voor vogels kan ratten aantrekken. Zij doen zich dan, over het algemeen ’s nachts, te goed
aan de restanten, die de vogels hebben laten liggen. Voer de vogels daarom bij voorkeur in
vogelhuisjes of op voerplankjes met een opstaande rand.
Ook ander diervoer kan een voedselbron vormen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
konijnenvoer. Voer de dieren zo vroeg mogelijk op de dag, zodat er na de schemering geen
restanten meer aanwezig zijn. Zijn deze nog wel aanwezig, haal ze dan voor het eind van
de dag weg. Zorg er tevens voor, dat ratten niet in staat zijn om in of onder eventuele
hokken te komen. Ratten hebben slechts een opening van 1 cm nodig om ergens binnen te
komen. Voor het afschermen van hokken kan metaal gaas met een maaswijdte kleiner dan
1 cm gebruikt worden. Wilt u het hok ook afschermen voor muizen, gebruik dan een
maaswijdte van kleiner dan 0,5 cm.
Heeft u fruit- of notenbomen in de tuin staan? Probeer er dan voor te zorgen dat zo weinig
mogelijk vruchten en noten op de grond terecht komen of blijven liggen. Ook hier kunnen
ratten van eten, evenals van een slecht onderhouden composthoop.
Probeer ook in de omgeving zo min mogelijk voedsel beschikbaar te hebben. Het voeren
van eendjes aan bijvoorbeeld slootkanten kan het beste alleen in de ochtend te gebeuren,
omdat ze in de middag vaak al verzadigd zijn. Ze eten dan niet al het voer op, zodat ratten
zich eraan te goed kunnen doen. Zorg ervoor dat er geen voedselresten in bijvoorbeeld
struikjes of naast de publieke afvalbakken terecht komt.
Ook wanneer er geen voedsel in de tuin aanwezig is, kunnen ratten er toch nog
vóórkomen. Mogelijk hebben ze hier schuil- en nestelgelegenheid aangetroffen, of lopen ze
alleen door uw tuin om van hun schuilplaats naar een voedselbron te komen. Probeer
daarom te voorkómen dat er in de tuin schuilmogelijkheden bestaan. Materialen die
langdurig blijven liggen kunnen een aantrekkelijke nestelgelegenheid vormen. Langdurige
opslag van materialen moet daarom worden voorkomen.

De bestrijding op eigen terrein is uw eigen verantwoordelijkheid! Bij een eventuele
bestrijding van ratten zijn voor particulieren geen chemische middelen (rodenticiden)
beschikbaar. Het gebruik van rattenklemmen is wel toegestaan en misschien wel zeker zo
effectief. Let hierbij er echter wel op dat geen andere dieren of kinderen in de klemmen
terecht kunnen komen en gebruik afgesloten rattenkisten die hiervoor beschikbaar zijn.
Voor een bestrijding met rodenticiden dient u contact op te nemen met een gemeentelijke
bestrijder of een bestrijder van een professioneel bestrijdingsbedrijf. Zij zullen u tevens
adviseren over de overige maatregelen die u kunt treffen om te voorkómen dat ze later
opnieuw voor overlast zullen zorgen.
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