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Ratten en muizen zijn onderdeel van onze leefomgeving. Boerenbedrijven trekken ze vaak 

aan omdat ze er voedsel vinden. Maar knaagdieren brengen gezondheids- en 

veiligheidsrisico’s met zich mee. Zo kunnen ze met hun geknaag schade en kortsluiting 

veroorzaken. Daarom houd je ze het liefst op afstand. Vanaf 2023 gelden nieuwe regels voor 

het aanpakken van de overlast door knaagdieren. Het doel van de regels is om het gebruik 

van chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken en indien mogelijk helemaal 

te vermijden.  

IPM (Integrated Pest Management) is de 

meest effectieve manier om overlast door 

ratten en muizen te voorkomen. 

Knaagdierbeheersing wordt hiermee 

onderdeel van de dagelijkse 

bedrijfsvoering. De IPM-aanpak houdt in: 

een plaag voorkomen, de situatie in de 

gaten houden en samenwerken. Zo 

verminder je effectief de overlast.  

 

Is er ondanks de voorzorgsmaatregelen toch een ratten- of muizenplaag? Dan kun je niet-

chemische middelen gebruiken. Zet je zelf klapvallen, gebruik deze dan alleen in huis of in 

schuren, waar ze geen andere slachtoffers kunnen maken. Als het probleem dan nog blijft 

bestaan, kunnen chemische bestrijdingsmiddelen worden ingezet. Vanaf 2023 gelden nieuwe 

regels voor het gebruik van die middelen. Alleen mensen die daarvoor zijn gecertificeerd 

mogen ze nog inzetten. Je hebt de aanvullende opleiding IPM-KBA en bedrijfscertificering 

nodig. Je hebt daarbij de keuze: jezelf of je personeel laten scholen en certificeren, of 

samenwerken met een erkend plaagdierbeheerser.  

Voorkomen is altijd beter dan bestrijden. Want 

ratten- en muizengif helpt maar tijdelijk en heeft 

een grote impact op de natuur. Het is 

bijvoorbeeld giftig voor roofdieren die op 

muizen en ratten jagen. Het voorkomen van 

overlast is dus altijd de beste aanpak. Daarom 

spreken we ook van knaagdierbeheersing in 

plaats van knaagdierbestrijding. Met de IPM-

aanpak voorkom je ook in de toekomst overlast 

op jouw boerenbedrijf.  

http://www.ipm2023.nl/
https://administratie.erkenningen.nl/Portals/1/20220128_Folder_knaagdierbeheersing-2021.pdf
https://www.ipm2023.nl/
https://www.kpmb.nl/register/module-ipm-knaagdierbeheersing
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“Samen zetten we knaagdierbeheersing in nieuw perspectief” 

Dit is de slogan van de campagne IPM2023 die oproept 
om nu actie te ondernemen zodat je als bedrijf voor 1-
1-2023 klaar bent om de noodzakelijke IPM-aanpak in 
te zetten bij de beheersing van knaagdieren.  

 

Waar vind ik een erkend bedrijf 

Deze bedrijven herken je doordat zij in het bezit zijn 
van het bedrijfscertificaat IPM-Knaagdierbeheersing 
én staan opgenomen in een centraal register.  

 

Waar vind ik aanvullende informatie 

De website www.ipm2023.nl bevat aanvullende informatie over IPM-Knaagdierbeheersing.  

 

 

 

http://www.ipm2023.nl/
https://www.kpmb.nl/register/module-ipm-knaagdierbeheersing
http://www.ipm2023.nl/

