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Bestrijding van de zwarte rat 
Rat gezien? Meld het direct! 
 
De zwarte rat is aan een hernieuwde opmars 

bezig in Leudal. Vooral bij agrarische 

bedrijven in het buitengebied duikt de 

knagende ziekteverspreider steeds vaker op. 

Om het gezondheidsrisico en de econo-

mische schade beheersbaar te houden, heeft 

de gemeente Leudal uw hulp heel hard nodig. 

Dus signaleert u een zwarte rat? Aarzel niet 

en meld het direct. 

 
In deze folder vindt u informatie over hoe u 
overlast van zwarte ratten in uw omgeving kunt 
herkennen én voorkomen.  
 
Hoe kunt u zien of er ergens zwarte ratten 

zitten? 
De aanwezigheid van zwarte ratten is te 
herkennen aan de volgende sporen: 
- Uitwerpselen: donker, spoelvormig met 

spitse uiteinden, gemiddeld 1 cm lang en 2-3 
mm dik; 

- Voetsporen (�prenten�) en buiksmeersporen 

in stof; 
- Veegsporen op plaatsen waar ratten steeds 

dezelfde route kiezen; 
- Ontbreken van stof en/of spinnenwebben op 

vaste looppaden, terwijl er in de omgeving 
wel stof en spinnenwebben aanwezig zijn; 

 

Slopen stallen 
Voordat voormalige pluimvee-, varkens- en/of 
rundveestallen gesloopt worden, is het van 
belang dat de ongediertebestrijding op een 
goede manier afgerond is. Agrariërs hebben 

een belangrijk aandeel in het voorkomen van 
verspreiding van ratten naar bebouwing.  
De daadwerkelijke sloop begint meestal bij de 
daken. Dit is de plaats waar de rat zich 
voornamelijk nestelt. Zodra een begin gemaakt 
is met de sloop, zal de zwarte rat zijn 
nestelgelegenheid moeten verlaten en zich 
gaan verspreiden in de directe omgeving. Met 
alle bijbehorende overlast en klachten van 
dien.  
Neem in elk geval contact op met de 
ongediertebestrijders van de gemeente, als u 
sloopplannen heeft. Zij kunnen u advies geven 
om verspreiding van de zwarte rat te 
voorkomen. 
 
Contact 
Mocht u nog vragen hebben of heeft u een of 
meerdere ratten gesignaleerd of gevangen, 
neem dan direct contact op met het meldpunt 
gemeente Leudal, tel. 0475 � 85 90 00 of via e-
mailadres ongediertebestrijding@leudal.nl 
 
Ook voor de bestrijding van overig ongedierte 
kunt u de gemeente via bovenstaande 
contactgegevens om advies vragen.  
 
 

Samen ten strijde tegen de 

 zwarte rat 
 

- Knaagsporen aan ondermeer vrucht-
dragende struiken (druiven, passievrucht), 
verpakkingsmateriaal, houten vloeren, 
isolatiemateriaal, kabels en leidingen. 

 
Hoe kunt u de zwarte rat afweren? 
Het is van belang dat u alert bent op de volgende 
zaken om ratten �buitenshuis� te houden: 
- Volières muis- en ratdicht maken/houden; 
- Geen etensresten op een composthoop 

gooien (alleen tuinafval); 
- Afgevallen fruit (appels, peren) opruimen. Bij 

vraatsporen het valfruit onmiddellijk weg-
halen; 

- In het najaar ook alert zijn op vraatsporen 
aan kiwi, druiven en passievruchten, noten 
e.d.;  

- Vogels alleen bijvoeren bij vorst. Gemorst 
voedsel kan ook een bron worden; 

- Voer voor huisdieren en vee goed afsluiten; 
- Ventilatieopeningen en andere openingen in 

gevels, deuren of daken dichtmaken; 
- Begroeiing tegen bebouwing vermijden; 
- Openhaardhout zodanig opstapelen, dat er 

geen nestplaats mogelijk is. 
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