
Voer geen vogels en laat geen afval 
achter op straat, dit trekt ratten aan. 
ENG  Do not feed birds or dump any rubbish in the street:  
it attracts rats.
ESP  No des de comer a los pájaros ni tires basura en la calle. 
Esto atrae a las ratas.

U heeft het zelf 
in de hand!



U heeft het zelf in de hand!
Voer geen vogels en laat geen afval achter op straat, dit trekt ratten aan. 

Waar de mens is, is de rat. Ook hier in Amsterdam. 
Maar te veel ratten in de stad geeft overlast. 
Met een aantal simpele dingen kunt de overlast van ratten tegengaan…

› Houd uw buurt schoon
Laat geen zwerfvuil achter op straat en bied uw afval op de juiste manier aan. Zwerfvuil 
en vuilniszakken op straat bevatten vaak eetbaar afval, hier komen de ratten op af. 

› Niet voeren
Voer uw brood niet aan vogels, Vogels kunnen goed voor zichzelf zorgen.  
Zij hebben ons brood niet nodig, het is niet goed voor ze. Het brood trekt ratten en 
andere overlast gevende dieren aan.

› Ga verspilling tegen
Wist u dat Amsterdammers per jaar meer dan 5 miljoen broden weggooien?
U vindt het toch ook zonde om voedsel te verspillen?
 z Koop alleen wat u nodig hebt, en voorkom verspilling
 z Vries brood in.
 z Maak van oud brood tostis, croutons of wentelteefjes. 

Kijk voor meer recepten op
www.duurzaamthuis.nl/oud-brood-niet-weggooien
www.lekkerensimpel.com/wat-te-doen-met-oud-brood/

Uw broodresten kunt u ook kwijt bij uw huisvuil. Het huishoudelijk afval wordt door het 
Afval Energie Bedrijf Amsterdam verbrand. Van de energie die daarbij vrijkomt wordt 
elektriciteit en stadswarmte geproduceerd. 

U kunt uw brood ook apart aanbieden in een broodbak bij u in de buurt. Kijk voor een 
broodbak in uw buurt en voor meer informatie op www.amsterdam.nl/broodbak

Last van ratten op straat of in uw woning?
Hebt u last van ratten op straat of in en rond uw huis? Meld dat op  
www.amsterdam.nl/meldingopenbareruimte of bel de Gemeente Amsterdam: 14 020.

Voor ratten in uw woning kunt u ook rechtstreeks bellen voor een afspraak naar de GGD 
Amsterdam afdeling Dierenplagen: 020 555 5600.
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It’s in your hands!
Do not feed birds or dump any rubbish in the street: it attracts rats. 

It’s a fact of life: rats live where people live. This is no different in Amsterdam. 
Too many rats in the city are a nuisance, but there are a few simple things you can do 
to prevent a rat infestation.

› Keep your neighbourhood tidy
Do not dump your rubbish in the street, and dispose of your waste properly. Litter and 
rubbish bags in the street often contain edible waste, which attracts rats.

› Do not feed the birds
Please do not feed birds bread. They can take good care of themselves: they do not 
need it, and it is not good for them anyway. The leftover bread attracts rats and other 
vermin.

› Prevent waste
Did you know that Amsterdam residents throw away more than 5 million loaves of 
bread every year? Do you also agree that it is a shame to waste food?
 z Buy only what you need and avoid waste.
 z Store bread in the freezer.
 z Use stale bread to make grilled sandwiches, croutons, or eggy bread. 

For more recipes, please visit
www.duurzaamthuis.nl/oud-brood-niet-weggooien
www.lekkerensimpel.com/wat-te-doen-met-oud-brood/

You can also dispose of your leftover bread with your household waste. Household waste 
is incinerated by Afval Energie Bedrijf Amsterdam. Electricity and heating are produced 
for the city from the energy that is generated in this process.
 
You can also dispose of your bread separately in a broodbak (bread bin) in your area. 
To find a bread bin near you and for more information, please visit www.amsterdam.nl/
broodbak.

Are there rats in your street or in your home?
Are there rats in your street, near your house, or in your home?
Report it at www.amsterdam.nl/meldingopenbareruimte or call the City of Amsterdam: 
14 020.

You can also call the animal control division of GGD Amsterdam (the city’s public health 
service) to schedule an appointment if you have rats inside your home: 020 555 5600.
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¡Está en tus manos!
No des de comer a los pájaros ni tires basura en la calle. Esto atrae a las ratas.

Las ratas viven allá donde viven las personas. Esto es así en todas partes.  
Y Ámsterdam no es ninguna excepción. 
Ver ratas en la ciudad es muy desagradable, pero hay cosas sencillas que puedes 
hacer para evitar las plagas de ratas. 

› Mantén tu barrio limpio
No arrojes tu basura a la calle y deséchala adecuadamente. La basura y las bolsas de 
basura que se depositan en la calle a menudo contienen desechos orgánicos que atraen 
a las ratas. 

› No des de comer a los pájaros
Por favor, no des pan a los pájaros. Pueden cuidarse por sí mismos. No lo necesitan y, 
además, no es bueno para ellos. El pan que sobra atrae a las ratas y otros animales.

› Evita la basura
¿Sabías que en Ámsterdam se tiran a la basura más de 5 millones de barras de pan cada 
año? Estarás de acuerdo en que es una pena desperdiciar toda esta comida, ¿verdad?
 z Compra solo lo que necesites y evita los desperdicios.
 z Guarda el pan en el congelador.
 z  Usa pan duro para hacer sándwiches o bocadillos a la plancha, picatostes o pan 

con huevo. 

Para más recetas, visita
www.duurzaamthuis.nl/oud-brood-niet-weggooien
www.lekkerensimpel.com/wat-te-doen-met-oud-brood/

También puedes echar el pan que te sobre junto con la basura. Afval Energie Bedrijf 
Amsterdam es la encargada de incinerar los residuos domésticos. La energía generada 
durante este proceso se usa para producir electricidad y calefacción.

También puedes desechar el pan por separado en un broodbak (recipiente de pan) que 
encuentres en tu zona. Para encontrar un recipiente de pan cerca de ti y obtener más 
información, visita www.amsterdam.nl/broodbak.

¿Hay ratas en tu calle o en tu casa?
¿Hay ratas en tu calle, cerca de tu casa o en tu propia casa?
Infórmanos en www.amsterdam.nl/meldingopenbareruimte o llama al Ayuntamiento de 
Ámsterdam: 14 020.
También puedes llamar a la unidad de control de animales del GGD de Ámsterdam (el 
servicio de salud pública de la ciudad) para concertar una cita si tienes ratas dentro de tu 
casa: 020 555 5600.
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