
Wij geven u handige tips

Rat in de stad
Zo voorkom je dat!

kijk op
Utrecht.nl/
ratten



Waar mensen zijn, leven ook ratten en andere dieren. Zij horen  
bij de stadsnatuur. Maar te veel ratten, dat wil niemand. Ratten 
kunnen ziektes verspreiden en schade aanrichten. Samen kunnen 
wij overlast van ratten voorkomen. Helpt u mee?

Houd ratten uit de buurt
In elke stad komen ratten voor, dus 
ook in Utrecht. Ratten zijn slimme 
dieren die zich makkelijk aanpassen 
aan de omgeving, vooral als er 
voldoende schuilplekken en voedsel 
aanwezig zijn. Ratten kunnen ziektes 
overbrengen (zoals de ziekte van Weil) 
en schade aanrichten. Denk aan het 
doorknagen van elektriciteitskabels. 

De gemeente en andere partijen,  
zoals woningcorporaties, willen  
samen met u overlast van ratten in  
de stad voorkomen. We zijn voor  
een diervriendelijke aanpak: voor- 
komen is beter dan bestrijden!  
Allereerst zorgen we ervoor dat  
ratten niet worden aangetrokken  
en niet kunnen nestelen. Alleen in 
zeer uitzonderlijke gevallen worden 
chemische bestrijdingsmiddelen  
(lees: gif) gebruikt.

Heeft u een huurwoning?
Meld de overlast dan aan uw  
verhuurder. Bepaalde reparaties  
kunnen helpen tegen ratten. Uw  
verhuurder is daar verantwoordelijk  
voor. Hebben uw buren ook overlast? 
Bespreek dan samen deze tips.

Wat kan ik doen om overlast 
van ratten te voorkomen?
U kunt overlast van ratten vooral  
voorkomen door geen dieren te voeren 
en door uw afval en etensresten netjes 
weg te gooien of weg te brengen. Zie 
handige tips op de pagina hiernaast.

De Rat
Er zijn verschillende soorten rat-
ten. De bekendste zijn de zwarte 
en bruine rat. In de gemeente 
Utrecht komt alleen de bruine rat 
voor. Dit zijn stevig gebouwde 
ratten met een stompe snuit en 
grote kraalachtige ogen. Ze zijn 
tussen de 18 en 22 cm lang. Hun 
staart is ongeveer even lang als 
het lichaam. Bruine ratten zijn 
alleseters, zijn vaak te vinden in 
vochtige omgevingen en vooral ‘s 
nachts actief. 



Handige tips  
in en rond het huis 

•  Berg voer van uw huisdieren goed op.
•  Laat geen voedsel in en om  

uw woning slingeren.

•  Doe etensresten bij het groente-, 
fruit- en tuinafval.

•  Gooi geen etensresten weg in  
de tuin of over het balkon.

•  Spoel geen eten door het toilet.

•  Dicht gaten en kieren in de woning. 
Zorg ervoor dat ratten nergens  
onder of in kunnen schuilen.

•  Repareer of vervang kapotte  
rioolbuizen, regenpijpen,  
ventilatieroosters en tegels.

Handige tips  
op straat of in het park

•  Stop uw vuilniszakken in de container. 
Zet er geen zakken of los afval naast.

•  Gooi uw afval in de afvalbak.

•  Doe oud brood bij het groente-,  
fruit- en tuinafval.

•  Voer geen brood of etensresten 
aan vogels. Zij worden bovendien 
ziek en leven korter door het eten 
van ‘mensenvoedsel’.



Meer informatie over ratten en de aanpak? Kijk op:
utrecht.nl/ratten
utrecht.nl/afval (voor informatie over afval in Utrecht)
kad.nl/kennisbank/dierplagen/ratten-en-muizen

www.boex.nl

www.mitros.nlwww.ggdru.nl

www.dierenbescherming.nl www.portaal.nl

14 030
www.utrecht.nl www.sshxl.nl

Ziet u ratten in uw (gezamenlijke) 
tuin of op het balkon, doe dan een 
melding bij uw woningcorporatie of 
verhuurder. Bent u zelf eigenaar van 
het gebouw of de grond, schakel  
dan een erkend en gespecialiseerd  
bestrijdingsbedrijf in. Kijk op:  
www.nvpb.org/leden of  
www.platformplaagdierbeheersing.nl/
leden

Ziet u ratten in het park of op 
straat, doe dan een melding  
openbare ruimte via:

• Utrecht.nl/melding 
•  Klant Contact Centrum op 

telefoonnummer 14 030

Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Utrecht en de  
Utrechtse woningcorporaties, in samenspraak met de Dierenbescherming,  
Universiteit Utrecht Diergeneeskunde en de GGD Regio Utrecht:

www.uu.nl/iras

Wat doe ik als ik ratten zie?

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/dieren/overlast-van-dieren/voorkom-rattenoverlast/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/afval/
https://www.kad.nl/kennisbank/dierplagen/ratten-en-muizen
https://www.boex.nl/
https://www.mitros.nl/
https://www.ggdru.nl/inwoners.html
https://www.dierenbescherming.nl/
https://www.portaal.nl/
https://www.utrecht.nl/
https://www.sshxl.nl/
https://www.nvpb.org/leden
https://www.platformplaagdierbeheersing.nl/ledennnnn/leden/
https://www.platformplaagdierbeheersing.nl/ledennnnn/leden/
https://pki.utrecht.nl/Loket/product/ade6dfef515a354bc826a9b579087cc7
https://www.uu.nl/organisatie/faculteit-diergeneeskunde/over-de-faculteit/departementen/iras
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