
Geschreven door Marc Brink uit het BD van 17 juni 2020 

 
 

Ratten rukken op in Den Bosch: 
dat geldt ook voor de ‘slimmere’ 
zwarte rat 
DEN BOSCH - Soms worden ze met tunnel en al opgeblazen, maar zelfs dat 
drukt de opmars van de rat nog niet voldoende de kop in. In Den Bosch is het 
aantal keer dat het ongedierte gezien is verdubbeld. De rattenbestrijder zegt 
dat het op een heuse plaag begint te lijken. 
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Ratten kijken niet op een kilometer lopen meer of minder. ‘s Nachts een kilometertje 
of vier ‘aan de wandel’ is niks aparts voor ze. Ze voelen zich al snel ergens thuis. 
Bijvoorbeeld in kelders, kruipruimtes, schuren, stallen, vuilnisbelten en bij 
riolen. Daarom duiken ze evengoed op in de Bossche binnenstad als in de 
buitenwijken van Vught. En daar vallen ze behoorlijk op. Alleen al in Den Bosch is 
het aantal meldingen explosief gestegen: van 350 in de eerste vijf maanden van 
dit jaar ten opzichte van 150 in dezelfde periode een jaar geleden. 

In het kantoor 
,,Het begint op een plaag te lijken’’, zegt rattenbestrijder Piet Schuurmans van 
Wespro uit Geffen. Hij zegt te weten waarom er steeds meer meldingen zijn. ,,Er zijn 
gewoon meer ratten. Maar het scheelt ook dat ze nu meer opvallen. De mensen die 
door de coronaregels vaker thuis zijn in plaats van in het kantoor zien een rat en 
melden dat bij de gemeente die ons er iets aan laat doen.’’ 

De bestrijding van ratten kost particulieren geen cent, maar de gemeente Den Bosch 
heeft er dit jaar al ruim 40.000 euro aan uitgegeven. Een woordvoerder plaatst nog 
een kanttekening: ,,Een rat wordt vaak door meerdere bewoners in een straat 
gemeld.’’ De voor de bestrijding van zogenaamde ‘plaagdieren’. 
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Brood voor eendjes 
Volgens Schuurmans komen veel ratten af op etensresten. ,,Met goed opruimen 
kom je een heel eind. Maar het gebeurt ook dat mensen brood strooien voor 
eendjes. Slecht voor de eenden want in het brood zit jodium, maar ratten 
kunnen er goed tegen. En zij kunnen dus steeds op het gestrooide brood 
afkomen.’’ 

Behalve met gif - “Dat mag je niet zo maar overal strooien” - en rattenvallen of 
klemmen bestrijdt Schuurmans de ratten ook met grover geschut. Dat gebeurde een 
tijd geleden bij de Vughtse nieuwbouwwijk Vlasmeer, waar bij de wanden langs een 
sloot rattengangen werden ontdekt. Met gas en zuurstof werden de gangen tot 
ontploffing gebracht. ,,Daarmee worden de ratten gedood en de gangen vernield. Dat 
is een paar weken geleden ook gebeurd bij de Sportlaan in Rosmalen.’’ 

Tekst gaat verder onder de foto 

 
Piet Schuurmans plaatst een rattenval. © Jan Zandee 
 
 
 

Soortgenoot gedood 
Er zijn 60 soorten ratten. In Nederland gaat het vooral om bruine ratten. Maar 
Schuurmans komt ook steeds vaker zwarte exemplaren tegen. ,,Er werd gedacht dat 
we van de zwarte ratten af waren. Ze zouden wat meer in België zitten. Maar de 
laatste jaren zie je ze steeds vaker in Nederland en ook in Den Bosch. Zwarte ratten 
zijn moeilijker te bestrijden dan de bruine. Als je een bruine hebt gedood, dan kun 
je die methode ook een tijdje volhouden voor andere bruine ratten. Dat lukt niet bij 
zwarte ratten. Als zij merken dat een soortgenoot is gedood dan blijven ze komen 
zonder in de val te trappen.’’ 

Zwarte en bruine ratten hebben wel een belangrijke overeenkomst. Ze zorgen in 
hoog tempo voor nakomelingen. Een koppel kan goed zijn voor zo’n 2.000 ‘kleintjes’. 
Na zo’n drie maanden is een rat geslachtsrijp.  
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