Het aantal gemeentelijke rattenbestrijders groeit!
Nadat de Plantenziektenkundige Dienst
reeds van begin 1953 af voor opleiding van
gemeentelijke rattenspecialisten had geijverd, hebben wij in het September-nummer van ons mededelingenblad "Rat en
Muis" de figuur van deze praktijkman nog
eens van alle zijden belicht. Hierop behoeven wij dus thans niet nader terug te
komen. Alleen kan nog worden gememoreerd, dat de opleiding door de P.D. gratis
geschiedt; slechts de reiskosten van de man
komen voor rekening van de betreffende
gemeente. De cursus beslaat één dag theorie,
waarna een afspraak wordt gemaakt om
het op die dag meegedeelde aan gevallen in
de praktijk te demonstreren en wel in de gemeente, waar de rattenspecialist in dienst is.
De vraag rijst nu: hoe is het denkbeeld
van de gemeentelijke rattenspecialist in de
praktijk ontvangen en hoe groot is momenteel het aantal gemeenten, dat tot de
aanstelling van een expert is overgegaan?
Het antwoord op het tweede deel van deze
vraag zal tevens het eerste verduidelijken.
Welnu, per 1 Maart 1954 hebben in totaal 125 gemeenten één of meer rattenspecialisten; de namen der gemeenten zijn
vermeld aan het slot van deze bijdrage.
Over het resultaat van ons streven mogen
wij dus, gezien het in ruim één jaar bereikte,
niet ontevreden zijn.
Welke invloed de aanwezigheid van een
goede specialist t.a.v. de rattenbestrijding
kan uitoefenen, wordt treffend weergegeven
door de uitlating, voorkomende op de
vragenlijst " landelijke actie bruine rat
1953", van de gemeente Utingeradeel. Wij
verwijzen hiervoor naar de rubriek "Uit de
Praktijk".
Dat zo'n specialist, wanneer hij enige tijd
aan het werk is, in zijn omgeving een belangrijke taak te vervullen kan hebben,
blijkt uit de gegevens die wij van één onzer

grote gemeenten mochten ontvangen. fn
1951 begon men daar met één specialist,
het jaar daarop kon deze het werk niet
meer alleen af, waarop een tweede werd
aangesteld. Thans werken er, behalve een
opzichter, nog 4 personen voor de rattenbestrijding, welke bezetting, naar ons werd
meegedeeld, in de naaste toekomst weer zal
moeten worden uitgebreid.

In de bewuste gemeente heeft men kunnen constateren, en dit zal voor alle gelijke
gevallen gelden, dat het werk van de specialist de belangstelling voor de rattenbestrijding bevordert en dat daardoor het
aantal klachten van de zijde van het publiek
stijgt.
Als gevolg hiervan zal aan meer gevallen
van rattenoverlast dan voorheen, werkelijke
aandacht kunnen worden besteed en het ongedierte krachtiger kunnen worden aangepakt.
Het resuhaat van deze meer intensieve
bestrijding zal zijn, dat de omvang van de
door ratten veroorzaakte schade bij particulieren verm indert, hetgeen uiteindelijk
het bedrijfsleven en daardoor ook de gemeente ten goede zal komen.
Tenslotte volgt hier dan een opgaaf van
die gemeenten, die de beschikking hebben
over één of meer opgeleide specialisten,
hoewel nog niet in al die gemeenten praktijk-demonstraties hebben plaats gehad.
Noord-Holland (46): Amsterdam, Opperdoes, Wervershoof, Andijk, Enkhuizen,
Bovenkarspel, Venhuizen, Wijdenes,
Schellinkhout, Hoorn, Zwaag, Blokker,
Westwoud, Nibbixwoud, Midwoud,
Grootebroek, Hoogkarspel, Twisk,
Abbekerk, Opmeer, Sijbekarspel, Spanbroek, Obdam, Hensbroek, Ursem,
Berkhout Wognum/Avenhorn, Oudendijk, Bee{s, Oosthuiien, Warder, Mid-

<lelie, Edam, Graft, De Rijp, Beemster,
Kwadijk, Wijdewormer, Purmerend,
Katwoude, Monnikendam, Broek in
Waterland, Landsmeer, Ilpendam, Bussum.
Zuid-Holland (46): Rotterdam, 's-Gravenhage, Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Sassenheim, Voorhout, Alkemade, Leimuiden, Rijnsaterwoude, Warmond, Oegstgeest,
Rijnsburg, Leiden, Leiderdorp, Valkenburg, Wassenaar, Voorschoten, Zoeterwoude, Leidschendam, Zoetermeer,
Moerkapelle, Benthuizen, Alphen a/d
Rijn, Koudekerk, Hazerswoude, Woubrugge, Waddinxveen, Boskoop, Reeuwijk,
Zwammerdam, Bodegraven,
Nieuwkoop, Zevenhoven, Nieuwveen,
Ter Aar, Geervliet, Heenvliet, Rozen-

burg, Brielle, Vierpolders, Hellevoetsluis, Nieuw-Helvoet, Rockanje, Noordeloos.
Gelderland (18): Arnhem, Nijkerk, Putten,
Nijmegen, Wijchen, Ewijk, Appeltern,
Heerde, Winterswijk, Eibergen, Groenlo, Ruurlo, Neede, Lochem, Laren,
Vorden, Gorssel, Borculo.
Utrecht (4): Amersfoort, Breukelen, Benschop, Vleuten-de Meern.
Overijssel (3): Enschede, Zwolle, Diepenheim.
Noord-Brabant (4): Den Bosch, Oss, Geldrop, Vierlingsbeek.
Limburg ( 1): Heel en Panheel.
Drente ( !): Schoonebeek.
Friesland (1): Utingeradeel.
De Noordoostpolder.

Ook de zwarte rat vreet eieren
Een vorige maal hebben wij geschreven
over de eierroof door bruine ratten. Echter
blijkt onder het knagersgilde nog een vernieler van deze kippenproducten voor te
komen.
Wij laten u thans een kijkje nemen in een
kleine fabriek van bakkerijgrondstoffen in
één van onze grote steden, waar de zwarte
ratten het bedrijf dermate onveilig maakten, dat onze hulp werd ingeroepen. Wat
was het geval ? Wel, de zwarte rat, die over
het algemeen een vegetariër is, voedde zich
hier met eieren, die in stalen stapelmanden
stonden opgeslagen.
Ratten op de trap
Wij zitten op een stoel en voor ons staan
enkele stapelmanden met grote eieren, die
bestemd zijn om te zijner tijd het menselijk
verhemelte te strelen. Het duurt lang voor
wij iets horen. Eindelijk, daar komen ze.
Het blijkt slechts een drietal ratten te zijn,
die van de bovenste verdieping (3 hoog) de
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trap af naar beneden komen wandelen. Ja,
dat gaat erg langzaam. Wij stellen ons voor
hoe ze boven aan de trap zitten te beraadslagen: zullen we nu gaan dineren of niet?
Want één ding is zeker: beneden is het niet
pluis. Ook een rat heeft nu eenmaal het
leven lief. Er wordt kennelijk besloten niet
te gaan. Het gevolg is dan ook dat we deze
nacht geen resultaat hebben. Zowel rat en
mens gaan na deze teleurstellende nacht ter
ruste. Doch we proberen weer. De volgende
nacht wachten we weer. Urenlang. Buiten is
het rumoerig tot diep in de nacht. Daar zijn
de ratten wel aan gewend. Dat is nu eenmaal
zo in de grote havenstad. Het is reeds half
twee en ja, daar komen ze. Heel in de verte
tussen de zolder eu de tweede verdieping
horen we de "voetstappen". Op de trap.
Het klinkt spookachtig. De stapjes komen
naderbij. Ze zijn inmiddels al op de laatste
trap die ons scheidt. Het gaat steeds voorzichtiger. Op elke trede wordt nu nog gewacht. Eén geluid en roets !, ze zijn weer
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