
 
 
 

Toename rattenoverlast 

De laatste jaren is er een toename van het aantal ratten in Nederland. Dit zien we helaas ook 

terug in onze dorpen. Er zijn verschillende redenen voor de toename van rattenoverlast:  

• Inzet van gif als bestrijdingsmiddel is sinds 2015 aan strengere regels gebonden. 

Ratten bleken resistent en het gif was ook schadelijk voor huisdieren, kleine kinderen 

en het milieu.  

• Door warmere winters overleven méér ratten de winter.  

• Er is voedsel beschikbaar op straat en in tuinen.  

• Soms kan een kapotte riolering er voor zorgen dat ratten zich vaker laten zien.  

Overlast voorkomen of beperken 

Om rattenoverlast zoveel mogelijk te voorkomen of beperken kunt u zelf het volgende doen: 

• Zorg dat ratten (en muizen) niet bij voedsel en afval kunnen komen, bewaar het 

afgesloten en onbereikbaar voor knaagdieren;  

• Zorg dat diervoeding voor uw vogel, konijn, hond of kat afgesloten is opgeborgen; 

• Zorg dat uw afvalcontainer gesloten is: de klep moet helemaal dicht zijn;  

• Voer uw afval regelmatig af en zet gesloten vuilniszakken niet eerder dan op de 

inzameldag aan de straat;  

• Gooi geen brood, zaad, voer of etensresten naar buiten. Niet alleen vogels en 

eendjes vinden dat lekker, ook ratten en muizen zijn er dol op;  

• Houd hokken en kooien van huisdieren, zoals kippen en konijnen, schoon en zorg dat 

deze van buiten uit niet toegankelijk zijn voor knaagdieren. Laat geen voer achter, 

zoals bijvoorbeeld in een hondenren.  

Kapotte riolering 

Als u vermoed dat een kapotte riolering de oorzaak is van de rattenoverlast trek dan bij de 

eigenaar van de riolering aan de bel. De eigenaar van de riolering heeft de taak om deze te 

repareren. Dit kan de gemeente zijn (riolering bij de straat), de woningcorporatie (riolering bij 

de woning zelf) of een particuliere woningeigenaar.  

Heeft u rattenoverlast? 

Neem bij overlast van ratten contact op met Gemeente Overbetuwe. De gemeente is van 

maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 14 0481 

(standaard belkosten). U kunt ook een e-mail sturen naar info@overbetuwe.nl of een 

Whatsapp-bericht naar 06 - 82 76 59 49. 

 

Rondslingerend afval melden 

Ziet u in uw straat of dorp rondslingerend afval? Meldt dit dan bij de gemeente via 

telefoonnummer 14 0481 of via Whatsapp op nummer 06 - 82 76 59 49.   

Ziet u afval slingeren bij woningen of gebouwen van Woonstichting Valburg, dan kunt u dat 

bij ons melden via info@wstvalburg.nl.  
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