
 Wat te doen bij  
 rattenoverlast 



De rat is geen geliefde medebewoner in onze stad. Heb 
je last van ratten in jouw huis, tuin of omgeving? We 
zien graag dat je dat meldt. In deze folder geven wij je 
tips wat je zelf tegen rattenoverlast kunt doen en hoe je 
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. Als er op een 
plaats veel ratten leven, is de kans dat je ziek wordt 
omdat je in aanraking komt met hun urine of keutels 
groter.

 Rattenoverlast 



Wat kun je doen?
• Ruik je rioollucht in huis? Dan kan 

de riolering stuk zijn. Laat het riool 
inspecteren (door de woningcorporatie 
of huisbaas). Het riool tot aan de erf-
grens is de verantwoordelijkheid van  
de eigenaar.

• Controleer de regenpijpen. Zijn ze 
stuk? Laat ze repareren  
(door de woningcorporatie of huis-
baas).

• Zie je een rat of een verdacht gat in de 
grond? Meld dit bij  
de gemeente.

Tips om rattenoverlast te  
voorkomen
• Laat geen afvalzakken buiten staan of 

bewaar deze in een afsluitbare bak of 
container.

• Gooi etensresten in de groene bak.
• Spoel geen etensresten door de wc.
• Breng PBD en papier gratis naar het 

milieuperron om de hoek.
• Gooi geen eten bij of in de containers 

van het milieuperron.
• Laat voer voor huisdieren niet buiten 

staan of berg het op in goed afsluitbare 
vaten.

• Houd je kippen, konijnen of andere 
dieren buiten? Voer ze niet te veel. Zorg 
ervoor dat ze het voer in 1 keer op kun-
nen zodat er niets blijft liggen. Dit geldt 
ook voor het voeren van vogels in jouw 
tuin of in parken.

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

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



Afval aanbieden 
Zet jouw restzak en/of groene bak aan de 
straat op de avond vóór inzameling vanaf 
19.00 uur tot 06.00 uur op de dag van 
inzameling. Haal de groene bak weer naar 
binnen als deze is leeggemaakt. 

Download jouw afvalkalender:

Overlast melden
• Overlast in of om jouw huurwoning? 

Meld het bij jouw woningcorporatie 
(Woonpunt/Servatius/Maasvallei) of 
huisbaas.

• Overlast in jouw woning (eigendom) 
of op straat? Meld het bij de gemeente 
Maastricht. Gebruik de app  
‘MijnGemeente’, bezoek  
gemeentemaastricht.nl/meldingen- 
doorgeven of bel 14 043.

Heb je last van ratten in jouw 
huis, tuin of omgeving? In 
deze folder lees je wat je tegen 
rattenoverlast kunt doen en 
hoe je die kunt voorkomen.


