
In sommige wijken in de gemeente Kampen is er overlast van ratten. Een hardnekkig 
probleem dat we als gemeente alleen samen met inwoners kunnen aanpakken. Het is voor 
de gemeente lastig om ratten te bestrijden als inwoners de ratten (on)bedoeld blijven 
voeren. Bovendien mogen sinds 2014 ratten niet meer met bestrijdingsmiddel worden 
bestreden in de openbare ruimte. Dus gaat u samen met ons de strijd aan? 

Ratten? HELP!F
Ratten bestrijden doen we samen

   Voer vogels en eenden met mate en alleen 
als het echt nodig is 
Wanneer u eenden en vogels teveel voer geeft, 
laten zij dat liggen. De ratten smikkelen de 
restjes op. Zo houdt u dus zelf de overlast 
in stand en heeft rattenbestrijding geen zin. 
Bij eenden veroorzaakt het eten van brood 
gezondheidsproblemen waardoor ze eerder 
doodgaan. Wilt u toch de vogels voeren dan is 
een pot speciale pindakaas zonder zout een  
goed alternatief voor vetbollen en pinda’s. 
Ratten komen hier minder snel op af.

     Hou de leefomgeving van uw  
huisdieren schoon 
Heeft u kippen, konijnen of duiven, check dan 
dagelijks of hun hok, ren of uitloop schoon 
is. Voer uw dieren afgepast, zodat er niets 
overblijft voor ongedierte. Blijft er voer over, 
haal dit ‘s avonds dan uit het verblijf.

   Bewaar uw voedsel afgesloten 
Bewaart u voedsel in een bergruimte, doe  
dit dan in dichte bakken of emmers.

Hoe voorkomt u 
rattenoverlast?

    Denk om uw afval! 
Ook op afval komen ratten af. Laat geen 
vuilniszakken of zakken voor het verzamelen 
van plastic op de grond staan maar gooi ze in 
de (mini- of ondergrondse restafval)container 
of hang ze op. Sluit uw containers goed af, 
maak ze regelmatig schoon en gooi geen 
etensresten bij het compost.

Verbod op bestrijdingsmiddel
Voor de gemeente is het door het verbod op 
bestrijdingsmiddel lastiger geworden om 
ongedierte te bestrijden. “Binnen bestrijden met 
bestrijdingsmiddel mag wel, maar dat heeft alleen 
effect als er geen voedselbronnen aanwezig zijn”, 
vertelt Henk Zwanepol, ongediertebestrijder bij de 
gemeente. “Staat er bijvoorbeeld een vuilniszak 
met etensresten op het balkon, dan heeft ons werk 
geen zin. Dit leidt er zelfs toe dat ratten weerstand 
opbouwen tegen het middel. Een zorgwekkende 
ontwikkeling, waardoor ongedierte niet te  
bestrijden is.”

Vragen of een melding doorgeven?
“ Heeft u een vraag of denkt u dat er een andere 

oorzaak is voor de ongedierte in uw omgeving, neem 
dan contact met ons op”, zegt Zwanepol. “Het kan 
ook zijn dat de riolering het probleem vormt. Wij 
kijken graag mee.”

Voor vragen en om meldingen van 
rattenoverlast door te geven kunt u contact 
opnemen met ons Klant Contact Centrum 
(KCC). Het KCC is op verschillende manieren 
bereikbaar. 
U kunt:

    een melding doorgeven via  
www.kampen.nl/melding;

    bellen naar 14038;
    langskomen bij de balie van het stadhuis.

Wij zijn elke werkdag geopend van 8.30 tot  
17.00 uur  (op vrijdag tot 16.00 uur). 


