
HEEFT U TOCH EEN RAT IN OF RONDOM UW HUIS?

TWENTEMILIEU.NL/VOORKOMRATTEN

HOUD DE RAT OOK IN DE WINTER BUITEN DE DEUR

1. 2. 3. 4.

MAAK GATEN EN 
KIEREN DICHT
Maak de ventilatieroosters van 

uw huis dicht tot 5 mm. Dit kan 

met fijn gaas met een 

maasbreedte van maximaal 1 

cm. U kunt dit kopen in de 

bouwmarkt. Het gaas vouwt u 

dubbel en drukt u in het 

rooster. Op deze manier kan de 

rat niet naar binnen, maar 

wordt uw huis wel geventileerd.

De winter komt er weer aan en de temperaturen dalen. We zijn weer vaker binnen, waar het gezellig en warm is.  
Ook ratten zoeken in deze periode een beschutte, warme plek. Met deze tips houdt u ook in de winter de rat buiten uw woning.

ZORG VOOR EEN 
VOEDSELVRIJ 
RIOOL
Ratten leven in het riool. Gooi 

daarom geen etensresten of 

oliën in het riool. Ratten eten 

smakelijk van uw etensresten 

en blijven vervolgens op deze 

plek. Gooi etensresten bij het 

groente-, fruit- en tuinafval in 

uw groene gft-container. 

Frituurvet kunt u gratis 

achterlaten op het 

afvalbrengpunt of naar één van 

de andere inleverpunten, 

bijvoorbeeld bij de supermarkt.

SLUIT HUISDIER-
VOER AF
Laat geen voer staan. Berg het 

goed op in afsluitbare bakken. 

Maak het de rat ook onmogelijk 

om in eventuele dierenverblijven 

buiten te komen. Dit kan door 

gaas te gebruiken met een 

maasbreedte van maximaal 1 cm. 

Ideaal is wanneer u het gaas 

ongeveer 30 cm in de grond zet. 

Op deze manier kan de rat niet 

bij het voer van uw huisdier.

CHECK UW 
HUISRIOOL
Dit kan bijvoorbeeld via uw 

kruipruimte. Let op stank door 

een rioollucht, dit kan een 

signaal zijn. Is er sprake van 

stank? Daal dan verder af en 

probeer de oorzaak te 

achterhalen. Denk ook aan uw 

regenpijp. Vervang kapotte 

huisriolering. Vraag eventueel 

bij uw opstalverzekering of u 

hiervoor verzekerd bent. Een 

rat leeft in het riool. Uit een 

heel riool kan de rat niet 

komen, maar uit een kapot riool 

wel. Zorg daarom dat uw riool 

in orde is.

Probeer dan eerst, samen met uw buren, al onze tips uit. Samen bent u verantwoordelijk voor het voorkomen van ratten.  

Een uitgebreid overzicht van de tips vindt u op www.twentemilieu.nl/voorkomratten. Heeft u daarna toch last van rattenoverlast? 

Dan helpt Twente Milieu u graag. U kunt een gratis afspraak inplannen via www.twentemilieu.nl/contact of telefonisch  

via 0900-8520111 (op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur, lokaal tarief).


