Een rat hoort bij Amsterdam, dus dat je er af en toe eentje ziet is niet
gek of gevaarlijk. Maar ratten kunnen zich erg snel voortplanten. In
een wijk waar ratten veel eten kunnen vinden, zoals in de Indische
Buurt, ontstaan er al gauw te veel. Gelukkig kunnen we de rat ook weer
stoppen. Als er geen eten te vinden is, vertrekken veel ratten.

Zak in de bak

Afval dat naast de container ligt, wordt aangevreten door ratten. Doe je
afvalzakken daarom in de container. Gooi etensresten sowieso altijd in een
vuilnisbak. Want al het restafval dat jij weggooit, wordt omgezet in energie. Die
energie zorgt ervoor dat de trams rijden en de straatverlichting brandt. Een
deel van de huizen in Amsterdam krijgt ook warmte en energie door ons afval.

Afval wordt goed gebruikt

Bij de Afval Energie Centrale wordt alles gesorteerd. Het afval dat niet kan
worden hergebruikt gaat een grote verbrandingsoven in. Zo ontstaat de
energie. Heel nuttig dus! Want je lamp, wasmachine en televisie werken
allemaal op energie.

Voer vogels niet

In de Indische Buurt zien we veel vogels, ganzen en eenden. Ze krijgen veel
brood en daar zit zout en vet in. De dieren worden dik, moe en lusteloos van
al dat eten. Ook eten ze lang niet al het brood op dat bij de waterkant ligt.
Brood dat overblijft wordt weer opgegeten door de rat. Voer eenden en vogels
dus niet.

Ziekte

Ratten zijn dragers van allerlei ziektes. Als een rat poept of plast in ons eten
of drinken of als we een besmette plek aanraken, kunnen wij ook ziek worden.
Zorg dus voor een goede hygiëne.

Verstopplaatsen

Ratten verstoppen zich graag. Daarom is het belangrijk om je tuin en balkon
netjes te houden, zodat de rat er geen nestje kan maken.

De bruine rat wordt 1 tot 3 jaar
oud. Rattenvrouwtjes kunnen
als ze 3 maanden oud zijn al
zwanger worden. De draagtijd is
ongeveer 3 weken en de grootte
van een nest bestaat gemiddeld
uit 10 ratjes. Een vrouwtje kan
alweer zwanger worden tijdens
het zogen, dus ze kan in een jaar
tijd heel erg veel jonge ratten
voortbrengen.

Hoe 10 ratten zich kunnen
vermenigvuldigen in een half jaar:
Generatie 1: 10
Generatie 2 : 90
Generatie 3: 810
Generatie 4: 7.300
Generatie 5: 65.000

Wat kun je nog meer doen?

Kijk de film nog een keer en deel je kennis.
De film is te zien op: www.stopderat.nl. Volg ons ook via  stopderat

Gratis presentatie

Wil jij met een groepje buren, vrienden of familie de film kijken en bespreken?
Dan kan er een presentator langskomen om bij jouw groep de film te laten
zien. Mail dan naar: edgar@vanlokven.org of bel 06 - 422 17 502.

Adopteer een afvalbak

Stadsdeel Oost leegt regelmatig alle afvalcontainers in de wijk. Maar als
bewoner kun je een container adopteren. Je houdt de container dan in de
gaten, ruimt regelmatig omliggende rommel op en kunt het via een speciaal
telefoonnummer melden als de container vol zit. Het stadsdeel zorgt voor
materialen waarmee dit kan. Mail hiervoor naar: sis@amsterdam.nl.

Prik af en toe vuil

Steeds meer bewoners prikken (samen) zwerfvuil. Een leuke manier om in
beweging te zijn en je buren te leren kennen. Prikkers zijn te leen bij de
Meevaart en Archipel. Wil jij een grotere schoonmaakactie organiseren?
Neem dan contact op met gebiedsmakelaar Daniëlle van Kesteren via:
d.van.kesteren@amsterdam.nl.

Ratten zijn snel weg als ze
geen eten kunnen vinden!
Een productie van:

Mogelijk gemaakt door:

