
Rattenjager van Friesland biedt gratis observatie aan.  
Ik ben Jos Kruis uit Ternaard en bied ratten-observaties aan in Noordoost-

Friesland en omstreken. Mensen met rattenoverlast kunnen zich melden. 

Tijdens zo’n observatie kijk ik naar wat er op het erf en in de stallen/schuren 

rondscharrelt. Ik zie ik alles wat leeft (ratten, muizen, egels, marters en de 

kat van de buren). De bedoeling is om de rattenpopulatie bij u in beeld te 

krijgen.   

Bij uw aanmelding maken we een afspraak voor een verkenning bij daglicht. 

U kunt dan vertellen en aanwijzen waar u ratten (of sporen daarvan) ziet. Ik 

doe na zonsondergang een observatie van 1 tot 2 uur met een warmtebeeldcamera en maak daarbij 

opnamen. Ik bekijk ook waar nesten zitten en waar ratten voedsel vinden. Daarmee breng ik 

eventuele rattenproblemen in beeld. U krijgt de volgende dag een verslag (email) van de situatie en 

de aangetroffen dieren. De opnamen zitten in een bijlage. 

Het verslag bevat adviezen op maat om rattenoverlast te voorkomen. Vaak zijn dit maatregelen die u 

zelf kunt nemen. Bij een te grote rattenpopulatie is bestrijding de eerste stap en worden daarna 

ratten-werende maatregelen genomen. 

Ratten!... En dan?... 
Sinds 2023 is rattengif voor 

particulieren verboden en klemmen 

werken niet goed omdat ratten slim 

zijn. Afschieten volgens de “Ratslag-

methode” heeft zich intussen 

ontwikkeld tot de meest effectieve 

vorm van bestrijding. 

Als u wilt kan ik de ratten op uw 

terrein “diervriendelijk” afschieten 

met een kleine elektronische 

persluchtbuks met 

lichtgewicht/loodvrije kogeltjes. Deze 

“Ratslag-methode” is zeer effectief en 

veilig voor mens, dier en inventaris en 

wordt steeds meer toegepast. 

Meer weten? 
• www.ratslag.nl voor meer informatie over rattenjager Jos Kruis uit Ternaard. 

• www.rattenjagers.nl voor meer informatie over de “Ratslag-methode”. 

 

Bel 06 514 02 850 
Voor een afspraak. Met vriendelijke groeten, 

Jos Kruis (De Rattenjager) 

Tsjerkestrjitte 4 

9145RE TERNAARD 

Ratslag Rattenbestrijding 


