DE BRUINE RAT
Bijna niemand is dol op de bruine rat. U kunt veel doen
om ze uit de buurt te houden, want voorkomen is beter
dan bestrijden. Wilt u toch bestrijden? Dan alleen met
klemmen of kooien.

Zo kunt u veel voorkomen

●● Een plek zonder eten en schuilgelegenheid is voor
ratten onaantrekkelijk.
●● Sluit vuilnisbakken en -containers goed af.
●● Vermijd afvalhopen met voedselresten en strooi niet
te royaal met voer voor huisdieren.
●● Hebt u huisdieren, zorg er voor dat ratten niet in of
onder de hokken kunnen komen.
●● Jonge ratten zijn niet veel groter dan een muis. Zij
kunnen dus ook door kleine openingen binnen komen.
●● Voer vogels ’s morgens zodat het voer ‘s avonds op
is. Ratten zijn namelijk vooral ‘s nachts actief.

Zo kunt u bestrijden

●● Bestrijdingsmiddelen zoals gif zijn verboden. U mag
de rat alleen vangen met kooien of klemmen.
●● U kunt ook een bedrijf - op uw eigen kosten – inhuren
dat is gespecialiseerd in ongediertebestrijding. Zo’n
bedrijf mag ook alleen te werk gaan met kooien en
klemmen; alleen in afgesloten ruimten mag een bedrijf bestrijdingsmiddelen gebruiken.

Gemeente Neder-Betuwe
geeft advies (wettelijke
taak) maar doet niets aan
bestrijding, behalve als er
ratten op gemeentegrond zijn en ook dan alleen met
kooien en klemmen als overlast is aangetoond. Hebt u
advies nodig? Bel dan naar de gemeente via 14 0488.

Weetjes over de bruine rat

●● Lichtbruin van kleur; de buik is lichter.
●● Maakt een nest in holen en in rommel.
●● Een zeer goede zwemmer.
●● Zeer schuw en vooral ‘s nachts actief.
●● 19-25 cm lang met een staart van 15-22 cm.
●● Leeft vooral op de grond (de zwarte rat leeft hoog).
●● Uitwerpselen zijn tot 20 mm groot.
●● Eet 20-30 gram per dag en is niet kieskeurig.
●● Tanden blijven groeien waardoor hij blijft knagen.
●● Kan drager van ziekten zijn.
●● Heeft geen blaas dus laat zijn urine overal lopen.
●● Niet ingrijpen kan leiden tot een plaag. In theorie komen er 2200 nakomelingen per jaar. De jongen zijn
zo snel vruchtbaar dat ze ook meedoen in hetzelfde
jaar. Hierdoor groeit de populatie in korte tijd snel.

MUIZEN
Zo kunt u voorkomen

●● Dicht stootvoegen met roosters. Hierdoor blijft de
ventilatie behouden, maar weert u wel de muizen.
●● Laat geen afval slingeren.
●● Voer geen vogels, zeker niet tegen de avond.

Weetjes over muizen

●● Zijn 7-10 cm lang.
●● Wegen 20-25 gram.
●● Uitwerpselen zijn tot 8 mm groot.
●● Navigeren met snorharen.
●● Nestelen dicht bij voedselbron.
●● Hebben een voorkeur voor zaden.
●● Hebben geen water nodig om te overleven.
●● Komen via spouwmuur binnen en verspreiden zich
via de zolder door het hele huis.
●● Hebben maar een halve centimeter nodig om binnen
te komen.
●● Zijn nieuwsgierig, daardoor makkelijker te bestrijden.
●● Niet ingrijpen kan leiden tot een plaag. Muizen hebben 6 tot 10 worpen per jaar. Elke worp heeft gemiddeld 5 jongen. De jongen zijn na 2 maanden vruchtbaar. De draagtijd is 3 weken.

WESPEN
Weetjes over wespen

●● Wespen maken geen honing.
●● Maken zelf een nest van stukjes hout van dode
boomstammen of schuttingen te schrapen. Van dit
hout en hun speeksel maken ze een soort ‘papier’.
●● Nest heeft een patroon van lichte en donkere strepen, kleur is afhankelijk van het gebruikte houtsoort.
●● Een nest wordt maar één seizoen gebruikt.
●● Alleen de koningin overwintert.
●● Nest wordt niet groter dan 5000 individuen.
●● Ze eten grote hoeveelheden vliegen en muggen.
●● Hebben suikers nodig als energiebron, daarom komen ze op zoete etenswaren of dranken af.

Tips

●● Blijf vooral rustig en ga niet slaan.
●● Ziet u een enorm grote wesp
met een roodbruin of
donkerbruine kop
dan gaat het om
een hoornaar. Hoornaars
leven zoals de wesp, maar
als voedsel lusten hoornaars
ook graag wespen.
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