
 Wat te doen 
 bij rattenoverlast 



Rattenoverlast

De rat is geen geliefde medebewoner in onze stad. 
Heeft u last van ratten in uw huis, tuin of omgeving?  
We zien graag dat u dat meldt. De gemeente helpt u bij het 
bestrijden van deze plaagdieren. Samen werken we aan een 
oplossing. In deze folder geven wij u tips wat u zelf tegen 
rattenoverlast kunt doen en hoe u die kunt voorkomen. 

In Maastricht hebben we te maken met bruine ratten. 
Het overgrote deel van de rattenpopulatie in de stad leeft in 
het riool. Daar vinden ze namelijk de 3 dingen die ze nodig 
hebben om te overleven: een schuilplaats, voedsel en water. 
Maar het komt regelmatig voor dat ratten het riool 
verlaten. Dat kan bijvoorbeeld als een riool of een regenpijp 
kapot is. De ratten gaan dan op onderzoek uit. 
Als ze buiten het riool voedsel vinden, dan bestaat de kans 
dat ze zich buiten het riool in de buurt van die voedselbron 
gaan nestelen. Dat kan tot overlast leiden. 



Wat kunt u doen?

• Ruikt u rioollucht in huis? Dan kan de riolering stuk zijn.  
Laat het riool inspecteren (door uw woningcorporatie of huis-
baas). Het riool tot aan de erfgrens is de verantwoordelijkheid van 
de eigenaar. 

• Controleer uw regenpijpen. Zijn ze stuk? Laat ze repareren  
(door uw woningcorporatie of huisbaas). 

• Ziet u een rat of een verdacht gat in de grond?  
Meld dit bij de gemeente.  

Tips om rattenoverlast te voorkomen

• Laat geen afvalzakken buiten staan. 
• Gooi geen kliekjes in de restzak.  

Etensresten mogen gewoon in de groene bak. 
• Gooi geen etenswaar bij of in de containers van het milieuperron. 
• Laat voer voor huisdieren niet buiten staan of  

berg het op in goed afsluitbare vaten. 
• Houdt u kippen, konijnen of andere dieren buiten?  

Voer ze niet te veel. Zorg ervoor dat ze het voer in één keer  
op kunnen zodat er niets blijft liggen. Dit geldt ook voor  
het voeren van vogels in uw tuin of in parken.

• Onderhoud uw tuin. Ratten verstoppen zich graag.  
Dus rommel of objecten (zeker langs muren) die schuilplaatsen 
kunnen vormen: opruimen. 

• Ruim de drollen van uw hond op. Ook die zijn voer voor ratten.



Heeft u last van ratten in uw huis, tuin of omgeving? 
In deze folder leest u wat u tegen rattenoverlast kunt doen 
en hoe u die kunt voorkomen. 

Overlast melden 
• Uw woningcorporatie (Woonpunt/Servatius/Maasvallei)  

of huisbaas. 
• Gemeente Maastricht via de app ‘Maastricht meldt’,  

via www.gemeentemaastricht.nl/melding of  
via telefoonnummer 14 043.


