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Huismuis 
(Mus musculus)

Muizen 
en ratten
Bij de gemeente Horst aan de 
Maas komen regelmatig meldingen 
binnen over muizen en ratten. 
Ook in uw buurt is overlast 
geconstateerd. Mogelijk roept 
dit vragen op. Wij zetten alle 
belangrijke informatie voor u op 
een rij.
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Risico’s
Muizen en ratten vormen een risico voor veiligheid en volksgezondheid. 
Ze kunnen grote schade aan uw huis en omgeving veroorzaken. Door het 
knagen aan kabels ontstaat het gevaar op kortsluiting en brand. Daarnaast 
kunnen muizen en ratten infectieziektes verspreiden. Via ontlasting en urine 
verontreinigen ze voedsel en water. 



Voorkomen! 
 
Voorkomen is beter dan bestrijden. 
Wat kunt u doen om overlast te 
voorkomen?  

• Muizen en ratten komen af op 
voedsel, dus ook op brood, 
etensresten of vetbollen in uw tuin. 
Berg voedsel goed (afgesloten)  op. 

• Houdt u dieren? Geef ze nooit méér 
voedsel dan ze binnen korte tijd 
opeten, zodat er geen restanten 

achterblijven. Voorkom dat muizen 
en ratten onder of in de hokken van 
uw dieren kunnen komen.  

• Ruim regelmatig op in en rond 
gebouwen. Zo voorkom je dat er 
plekjes ontstaan waar ratten en 
muizen zich nestelen of schuilen. 
 

• Sluit gebouwen af, repareer kapotte 
rioleringen en zorg ervoor dat 
alle kieren groter dan 0,5 cm zijn 
afgedicht.

Muis

Waar
warme plekjes in huis, 

kelder of schuur 
Voedsel

granen, zaden, insecten, 
vlees en kaas 

Sporen
knaagsporen en kleine, 

verspreid liggende keutels

Zwarte rat

Waar
hoger gelegen plekken 

in woningen, schuurtjes, 
veehouderijen en 

leegstaande panden 
Voedsel

granen en plantaardige 
etenswaren 

Sporen
knaag- en loopsporen en 
spitse, verspreid liggende 

keutels 

Bruine rat

Waar
riolen, kelders, sloten, 

schuren en stallen
Voedsel

granen, zaden, 
voedselresten en dieren 

als vogels, vissen en jonge 
zoogdieren

Sporen
knaag- en loopsporen, 
holen en grote, stompe 
keutels in groepjes bij 

elkaar 



America / Broekhuizen / Broekhuizenvorst / Evertsoord / Griendtsveen / Grubbenvorst / Hegelsom
Horst / Kronenberg / Lottum / Meerlo / Melderslo / Meterik / Sevenum / Swolgen / Tienray

Pak het samen aan!
Het is belangrijk dat u de muizen en ratten zoveel mogelijk samen met 
omwonenden bestrijdt. Dit levert de beste mogelijkheden op om de overlast 
effectief tegen te gaan.

Voor meer informatie
www.horstaandemaas.nl 

(077) 477 97 77

• U kunt zelf vangkooien of vallen 
plaatsen. Zet ze op plaatsen 
waar muizen en ratten hun loop 
hebben. Draag handschoenen 
om besmetting te voorkomen.  

• Voor een effectieve en veilige 
bestrijding raden wij aan een 
professionele bestrijdingsdienst 
in te schakelen. Via 
zoekmachines op internet 
vindt u eenvoudig diverse 
gespecialiseerde bedrijven. 
 

• Heeft u een muskusrat (waterrat) 
gezien? Neem contact op met 
Waterschap Peel en Maasvallei 
via (077)389 11 11.

Bestrijden 
De gemeente voert zelf geen bestrijding uit. Overlast bij u thuis of op 
uw bedrijf is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij willen u natuurlijk wel 
adviseren. Wat zijn de mogelijkheden voor bestrijding? 


