


Er is een rattenplaag in uw buurt. In deze folder leest u wat u 
hieraan kunt doen. In een wijk waar ratten veel eten op straat 
vinden, krijg je snel een rattenplaag. Gelukkig kunnen we de 
rattenplaag ook weer stoppen. Want als er geen eten en vuilnis 
op straat is, vertrekken de ratten weer. Samen stoppen we de 
rattenplaag.
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Deze kunt u online bekijken op: 
www.stopderat.nl en       Stop de rat

De nadelen: 

Ziekte
Van ratten kun je ziek worden. Deze ziekte heet 
de ziekte van Weil. Je kunt de ziekte krijgen als je 
dode of levende ratten aanraakt. Maar ook als je in 
contact komt met de urine van ratten. Deze urine kan 
terechtkomen in de grond, sloten en plassen. Als je 
hiermee in contact komt, kun je ziek worden.  

Graven
Ratten graven graag. Dit kunnen ze heel goed. 
Hierdoor kunnen de stoepen beschadigen. De tegels 
gaan ook loszitten. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties.
 

Knagen 
Ratten knagen graag aan kabels. Bijvoorbeeld aan 
de kabels van je auto. Daardoor kan hij kapot gaan. 
Ook in huis kunnen ze aan kabels knagen. Als ze 
aan stroomkabels knagen, kun je kortsluiting of brand 
krijgen. 

Wat kan ik doen? 

Afval in de bak
Afval en eten dat naast de container ligt, 
wordt opgegeten door ratten. Gooi je 
afvalzakken daarom in de container. Ook alle 
etensresten moeten in een vuilnisbak, 
want ratten eten alles. 

Voer vogels niet
Veel mensen denken dat het voeren van 
vogels niet erg is. Maar brood en ander 
eten is slecht voor de vogels. De eenden en 
vogels worden er ziek van. En ze eten niet 
alles op. Al het eten dat overblijft is voer voor 
de ratten. Voer dus geen vogels en eenden.
 
Houd je balkon en tuin schoon
Ratten verstoppen zich graag. Daarom is het belangrijk om je tuin en 
balkon netjes te houden. Zo kan de rat er geen nestje maken.

Ruim samen op 
Steeds meer bewoners ruimen samen afval op. Een leuke manier 
om te bewegen en om je buren te leren kennen. Met een prikker 
kun je het afval makkelijk opruimen. Wil jij een prikker lenen? Of een 
grote schoonmaakactie organiseren? Neem dan contact op met de 
gemeente via het telefoonnummer: 14 020.

“Ratten zijn snel weg als ze 
geen eten kunnen vinden!”



Weetjes

Afval zorgt voor stroom
Wist je dat al het restafval dat jij weggooit 
wordt omgezet in stroom? Bij de Afval Energie 
Centrale wordt alles gesorteerd. Het afval 
dat niet opnieuw kan worden gebruikt, wordt 
verbrand. Zo ontstaat er stroom. Je lamp, 
wasmachine en televisie werken allemaal op energie. 

Adopteer een afvalbak
De afvalbakken in de wijk worden vaak geleegd. Als bewoner kun je 
een afvalbak adopteren. Je houdt de bak in de gaten en ruimt rommel 
bij de bak op. Het stadsdeel zorgt voor schoonmaak spullen. Mail 
hiervoor naar: adopteereenafvalcontainer.sdn@amsterdam.nl.

Rattenvrouwtjes krijgen veel jonge ratten 
De bruine rat wordt 1 tot 3 jaar oud. Rattenvrouwtjes kunnen als ze 3 
maanden oud zijn al zwanger worden. Na 3 weken worden de jongen 
geboren. Meestal wel 10 ratjes tegelijk. Ze kan in 
een jaar tijd dus erg veel jonge ratten voortbrengen.

Wat kun je nog meer doen?
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zien op: www.stopderat.nl en je kunt ons volgen op:      Stop de rat

Een productie van: Mogelijk gemaakt door:

“In een half jaar kan een nest jonge 
ratten uitgroeien tot 65 duizend ratten.”


