
Rattenbak of-buis: doe het zelf!Rattenbak of-buis: doe het zelf!

In de kleinhandel zijn verschillende soorten rattenbakken en
-buizen te verkrijgen maar met een beetje handigheid kan men
deze ook zelf maken.
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Op plaatsen waar (huis)dieren of kinderen

kunnen komen dienen giftige lokazen,

omwille van veiligheid,

steeds afgesloten uitgelegd te worden!!!

De rattenbuis

• benodigdheden:

PVC buis: lengte:  70 cm
Diameter: 12 cm

afdekstop 2x

ijzeren pin

STAP 1

PVC-buis
Diameter: 12 cm

70 cm

• Boor dwars doorheen het midden van de buis
een gat van 1 cm diameter.

• Zo kan u later met een ijzeren pin
de gifbuis vasthechten in de grond

STAP 2

1 cm

2 x

6 cm• Boor doorheen beide afdekstoppen
een gat met  een diameter van 6 cm
op 2 cm van de rand. Hierdoor wordt
er geen gif uit de buis gemorst

STAP 3

• Eindresultaat

STAP 5

• Hecht de buis vast met een ijzeren pin op een vers loopspoor.

• Bevestig het giftig lokaas aan de ijzeren pin.

• Plaats beide stoppen op               de buis.

STAP 4
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Bovenaanzicht

De rattenbak

• benodigdheden:

multiplex:  dikte   1.5cm
                                  hoogte  70cm
                                  breedte  100cm

scharnieren: 2x

slot

vijzen

STAP 1

• Zaag 2 planken op 70 cm lengte en 20 cm breedte.

• Zaag 2 planken op 70 cm lengte en 17 cm breedte.

• Zaag 4 planken op 17 cm lengte en 17 cm breedte.

STAP 2

• Eindresultaat

STAP 6 

Multiplex

Dikte: 1.5cm

100 cm

70 cm

1 2 3 4

70 cm

5

6

7

8

20 cm 20 cm 17 cm 17 cm 17 cm

17 cm

17 cm

17 cm

17 cm

1: onderkant 3 en 4: zijkant 7 en 8: tussenschot

2: deksel 5 en 6: voorkant

• Als laatste worden de tussenschotten geplaatst

• Plaats deze op 10cm afstand van de ingang

• Zorg ervoor dat de opening van het tussenschot in 
 tegenovergestelde richting staat met de opening van 
 de ingang  (donker en tochtvrij)

• Plaats het giftig lokaas in het midden van de bak  
 en zet dit vast met een haakje

• Sluit uw bak af met een slot!

STAP 5

• Boor links onderaan in plank 5 tem 8 
 een gat van 5 cm diameter op telkens 2,5 cm van de rand

STAP 3

4 x

2.5 cm

2.5 cm

• Zet de delen in elkaar (1 tem 6)

• Bevestig de scharnieren op het deksel

STAP 4 

10 cm 10 cm

gif

3luik_Rattenbak-buis.indd 23luik_Rattenbak-buis.indd   2 26/04/11 14:2226/04/11   14:22


