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SCHIJNDEL - Het Brabantse dorp Schijndel wordt geteisterd door een rattenplaag. De 

beestjes worden vooral in de avond- en nachtelijke uren gesignaleerd. De bruine ratten 

zijn al zo’n twintig jaar een bekend verschijnsel in Schijndel en omgeving, maar sinds 

twee jaar loopt het echt de spuigaten uit: „Ze rennen in groten getale door de straten. 

Maar ze zijn superslim en moeilijk te vangen.” 

 

De 59-jarige Charmaine Broks maakt zich grote zorgen. Zij woont in de wijk 

Hulzenbraak: „Hier is de overlast het grootst, omdat er veel slootjes en 

waterpartijen zijn. En waar water is zijn ratten. Maar het loopt nu echt de spuigaten 

uit. Die beesten fokken bij het leven. Ze trekken ook steeds dieper het dorp in.” 



Doodsbang 

De ratten vormen volgens Broks een gevaar voor de volksgezondheid. „Als ik in de 

avondschemering mijn hond uitlaat, zie je ze overal lopen. Het is echt niet normaal, 

hier moet iets aan gebeuren. Misschien dat we in onze wijk met een groepje 

buurtbewoners wel kunnen helpen met het controleren en plaatsen van extra 

rattenvallen. Ikzelf niet, want ik ben er doodsbang van, maar ik wil best een rol 

spelen in de coördinatie.” 

 

De gemeente Meierijstad is al langere tijd actief bezig om de rattenplaag op allerlei 

manieren te bestrijden. Nieuw wapen in de strijd tegen de plaagdieren zijn twaalf 

’intelligente rattenvallen’ die een digitale melding afgeven wanneer er iets 

gevangen is, zodat bestrijders de val direct kunnen legen en weer opnieuw kunnen 

zetten. 

Het aantal rattenmeldingen neemt de laatste tijd toe. „Maar zijn er dan ook meer 

ratten? Dat is maar zeer de vraag”, stelt een woordvoerder van de gemeente. 

„Niemand die het precies kan zeggen. Wij zien in ieder geval geen reden tot 

paniek.” De gemeente is druk bezig met de bestrijding, maar benadrukt dat 

inwoners ook zelf kunnen bijdragen aan het terugdringen van de overlast en roept 

op om veel op te ruimen en het gras kort te houden. 

 

 

 



Ouderwetse klem 

Theo Wouters (56) woont in de Vivaldistraat en ving in een krappe twee jaar tijd 

liefst vijfentwintig ratten: „Het stikt hier de moord van die beesten. Ze zitten door 

heel Schijndel. Op Plein 1944 gaan ze dansend door de fontein. Ze rennen in groten 

getale door de straten. Maar ze zijn superslim en moeilijk te vangen. Een simpele 

ouderwetse klem werkt wat mij betreft nog het beste. Maar die kun je maar één 

keer gebruiken, want als er eenmaal bloed aan heeft gezeten dan ruiken de ratten 

dat en trappen ze niet meer in die val. Ik koop ze altijd bij het plaatselijke 

tuincentrum. Maar als ze daar de voorraad vandaag aanvullen, zijn ze morgen vaak 

al weer uitverkocht.” 

 

Wouters: „Je kunt vallen zetten en je tuin opruimen wat je wilt, maar de ratten 

komen steeds weer terug. In mijn tuin stikt het van de gaten en ondergrondse 

gangen. Het is echt dweilen met de kraan open, dus hopelijk komt er nog meer hulp 

en actie vanuit de gemeente.” 

 


