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Uw gemeente is vanaf 01.07.2019 lid van RATO vzw en heeft 
rattenbestrijding aan hen overgelaten.  
 
Inwoners van Horebeke kunnen gratis beroep doen op RATO vzw 
om ratten te verdelgen op privéterrein. Dit betekent wel dat er geen 
rattenvergif meer kan aangekocht worden bij de gemeente. 
 
Wilt u dat RATO vzw langskomt? Neem contact op met onze 
administrative dienst: 055/45.52.35. 
 
 
Bestrijding bruine rat 
 
BRUINE RATBESTRIJDING: HOE PAK JE DIT HET BEST AAN 
 
Wat is een bruine rat? 
 
De bruine rat (rioolrat) is een knaagdier. Hij komt van oorsprong uit Oost-Azië en is in de 18e 
voor het eerst waargenomen in West-Europa. Via handelsroutes en scheepvaart is hij 
inmiddels over heel de wereld verspreid. De bruine rat is een cultuurvolger. 
 
Uiterlijke kenmerken: 
– de staart is korter dan het lichaam en de kop samen; 
– een stompe snuit, kleine ogen en kleine oren, bedekt met korte ruwe haren; 
– de vacht op de rug is hard en bruingrijs en vaalgrijs op de buik; 
– de uitwerpselen zijn stomp en groter dan die van de zwarte rat (tot 20 mm); 
– eet zowel plantaardig als dierlijk voedsel. 
 
Waarom bruine ratten bestrijden? 
De bruine rat richt aanzienlijke schade aan: vraat aan (landbouw)gewassen, vervuiling van 
voedselvoorraden, knaagschade aan bv. elektriciteitskabels, overbrengen van ziekten, roven 
van eieren, … 
 
Volgens wetgeving is de bruine rat opgenomen in de lijst van 'voor planten en plantaardige 
producten schadelijke organismen'. In deze wetgeving wordt gesteld dat iedereen die een 
terrein bezit, huurt of gebruikt voldoende maatregelen moet nemen om deze organismen te 
vermijden en te bestrijden. Met andere woorden dient de verantwoordelijke van het terrein de 
ratten op zijn terrein te bestrijden.  
Het is dus aangewezen als je ze opmerkt om ze zo snel mogelijk te bestrijden, want de 
bruine rat plant zich het hele jaar door voort! 
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Ken uw tegenstander! 
De bruine rat zit graag op vochtige, niet te warme beschutte plaatsen. Ze huizen graag onder 
afvalhopen, oevers van grachten oevers van sloten en dijken, riolen, houtopslagplaatsen, 
kelders, stallen,… 
Vooral plaatsen waar er in de buurt voldoende voedsel, beschutting en water aanwezig is. 
Hij is vooral actief in de schemerperiode: na zonsondergang en voor zonsopgang.  
De bruine rat eet zowel plantaardig als dierlijk voedsel. Hun voedsel passen ze aan volgens 
het aanbod van hun leefomgeving. De bruine rat is intelligent en zeer schuw. 
 
 
Hoe pak je de bestrijding het beste aan? 
1) Neem alle oorzaken weg die aanleiding kunnen geven tot aanwezigheid van de bruine rat 

weg (voedsel – beschutting- water : preventietips). Zolang dit niet gebeurd, zullen de 
ratten systematisch terugkomen.  

2) Bij kleine populatie of als signaalfunctie kunt u klemmen of vangkooien plaatsen. Deze 
zijn in de handel verkrijgbaar. Plaats deze steeds zo dicht mogelijk bij de haarden en op 
duidelijke (loop)sporen.  

3) Indien bovenstaande acties geen resultaat hebben kunt u met giftige lokazen 
(rodenticiden op basis van anticoagulantia of anti-bloedstollende middelen) bestrijden.  
De bestrijdingsmiddelen zijn verkrijgbaar in de kleinhandel (bv tuincentra, doe-het-zelf-
zaken, …) en werken op basis van lokaas bijvoorbeeld graankorrels (let op, deze kunnen 
beschimmelen in een te vochtige omgeving) of parafineblokjes (zijn wel vochtbestendig). 
Volg steeds de richtlijnen van de gebruiksaanwijzigingen en de veiligheidsvoorschriften 
op de verpakking. 

4) Anticoagulantia zijn traagwerkend, hou er dus rekening mee dat het dier pas na enkele 
dagen na opname zal sterven.  

5) Een bruine rat heeft een aangeboren vrees voor nieuwe objecten, het kan dus een tijdje 
duren alvorens ze het lokaas opneemt. Heb geduld! 
 
Enkele richtlijnen voor het gebruik van de giftige lokazen: 
 plaats deze steeds op (loop)sporen van de rat en zich dicht mogelijk of in de haarden; 
 leg deze steeds onbereikbaar voor kinderen of andere dieren uit vb. in rattenbakken,  

in lokaasbuizen 
 bied steeds voldoende lokaas aan 
  te veel: kans op schimmelen – niet meer aantrekkelijk 
  te weinig: giftige lokaas niet efficiënt 
 controleer of er van het gif gegeten wordt en blijf doorgaan met het aanbieden van 

het lokaas tot er geen opname meer is 
 
De gemeente werkt samen met RATO vzw 
 
RATO vzw voert actieve bestrijding uit op de openbare terreinen in de gemeente. Er wordt 
gespeurd langs de openbare waterlopen, straatgrachten, containerparken, openbare 
terreinen en gebouwen naar sporen van muskusratten en bruine ratten. De overgangen van 
gesloten naar open riool worden extra bewaakt. Burgers die overlast van ratten melden, 
worden bezocht en actief op weg gezet om preventie en bestrijding op te nemen. 
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Wat kan u als burger verwachten van RATO vzw bij het opmerken van ratten op uw 
terrein! 
 
Onderneem de volgende stappen 

 U gaat over tot afschermen van voedselvoorraden en start bestrijding.  
 U meldt dit aan de gemeente die dit bezorgt aan RATO vzw.  
 Een professionele bestrijder maakt een afspraak. De aanwezigheid van een bewoner 

die het plaatselijk (ratten)probleem kent is nodig. 
Specifiek voor de bruineratproblematiek legt RATO vzw zich toe op preventie. Eigenaars en 
beheerders van eigendommen worden gewezen op het voorkomen of wegnemen van de 
oorzaken van de aanwezigheid van de ratten, namelijk: voedsel en schuilplaats! 
Uw gemeente kiest ervoor dat RATO vzw u persoonlijk advies en hulp kan bieden. Naar 
aanleiding van een eerste bezoek kan naar inzicht van de medewerker bestrijding uitgevoerd 
worden, waarna de bewoner aan de hand van het advies zelf de bestrijding verder zet.  
De bestrijder gaat enkel langs op die terreinen waar de verantwoordelijke toestemming geeft 
om het terrein te betreden. Bij buren of aangelanden wordt geen advies of bestrijding 
uitgevoerd zonder hun uitdrukkelijke melding van ratten en vraag om advies. 
 
Openbare terreinen 
In de omgeving van de melder wordt het openbaar terrein onderzocht op sporen en 
aansluitend behandeld. 
 


