categorieën van bestrijdingen voeren wij
systematisch door de gehele stad nog een
bestrijdingscampagne door huis aan huis,
straten en woonblokken te onderzoeken
en bij de bewoners van benedenhuizen
na te vragen of ratten worden waargenomen. Uiteraard werden hiervoor in
de eerste plaats die blokken uitgekozen,
van welke in de loop der jaren de meeste
klachten waren binnengekomen. Toen wij
met deze ac•ties begonnen, was het gestelde doel, dat wij in de eerste plaats
adviezen zouden geven betreffende ratwering en er verder toezicht op zouden
houden, dat deze zouden worden uitgevoerd, waarbij eventueel de Dienst van
Bouw- en Woningtoezicht dwingende
maatregelen zou kunnen voorschrijven.
Tegelijkertijd werd echter begonnen met
het uitleggen van gif in kruipkelders, enz.
Voor deze derde categorie van werk-zaamheden zijn twee vaste ontsmetters
aangewezen, die van tijd tot tijd nog
assistentie nodig hebben, vooral in vooren najaar. In totaal werden in 1954
hieraan 580 mandagen en 110 halve
mandagen besteed.
Op een plattegrond van de stad werd
aantekening gehouden van de behandelde
wijken en, hoewel wij het gestelde doel
om minstens drie maal per jaar het gehele gebied te behandelen, niet konden
bereiken, is dit toch voor de meest besmette wijken wel mogelijk gebleken.

'I

Deze systematische blokbestrijding levert een gunstig resultaat op. Onze ervaring is, dat in wijken welke een vrij
ernstige rattenhinder ondervonden, dikwijls reeds na een enkele behandeling een
belangrijke verbetering kon worden geconstateerd en dat na herhaling van de
huis-aan-huis-actie geen klachten meer
werden vernomen. In sommige gevallen
werd, zoals reeds gezegd, driemaal · binnen een jaar tijds, een rattenbestrijding
gehouden.
Het is duidelijk, dat een volledige ver••
delging van alle ratten in een stad als
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Rotterdam niet is te verwezenlijken. Er
blijft ook op het gebied der ratwering
nog zeer veel te wensen over. Hier werd
reeds in verschillende opzichten veel
verbeterd, doch er zijn en blijven teveel
objecten die op geen enkele manier ratdicht te maken zijn. Dit zijn lang niet
uitsluitend oude of vervallen opslagplaatsen en dergelijke; er zijn in het havengebied tal van nieuwe loodsen, die
in hun geweldige ruimten ratten kunnen
herbergen, die met de opgeslagen goeäeren medegekomen zijn of door openstaande deuren zijn binnengekomen.
Onze mening is dan ook, dat men met
ratwering veel bereiken kan, doch dat
een vakkundige, directe bestrijding niet
kan worden gemist.

.

Ratwering in de praktijk

'

l

Naast de hierboven weergegeven werkzaamheden van de Ontsmettingsdienst
ter bestrijding van ratten dient nog te
worden vermeld de jaarlijkse lanèelijke
campagne, waaraan Rotterdam 001< medewerkt. Tijdens deze campagne, die
een week duurt, wordt in verschillende,
in het stadsgebied verspreid liggende uitreiklokalen gratis gif aan de burgerij uitgereikt.
Ter illustratie van onze werkzaamheden zij nog vermeld, dat in het jaar 1954
in verschillende vormen een hoeveelheid
rattengif is uitgereikt en uitgelegd, voldoende voor het doden van 765.000
ratten, hetgeen vanzelfsprekend een duidelijk merkbare vermindering van de
rattenstand heeft teweeggebracht. Wij
menen dan ook, dat door de uitbreiding
van het voor dit werk beschikbare personeel met 2 à 3 man, waardoor de rattenbestrijdingsploeg zou komen te bestaan
uit een opzichter en ca 6 man, en een
evenredige verhoging van het beschikbare crediet, een alleszins bevredigende
toestand in het stadsgebied van Rotterdam kan worden bereikt, hetgeen wij
ons, dit behoeft wel niet te worden gezegd, tot uiteindelijk doel hebben gesteld.

In ons nummer van juni 1955 is uiteengezet waarom ratweringsmaatregelen
van het allergrootste belang zijn (zie het
artikel: ,,Ratwering en waarom?").
Tevens is daarin naar voren gebracht
dat de Plantenziektenkundige Dienst het
onderzoek naar de mogelijkheden op
dit gebied sinds enige tijd ter hand heeft
genomen om na te gaan hoe zowel bestaande als nieuwe gebouwen ratdicht
kunnen worden gemaakt. Uitvoerig werden daarbij de op een proefboerderij
genomen weringsmaatregelen en het resultaat daarvan besproken.
Doch ook bij het bezoeken van personen, die een klacht over ratten naar
Wageningen hebben gestuurd, wordt zo
nodig aan de ratwering aandacht geschonken.
Zo werden, voor het verstrekken van
weringsadviezen, samen met een technisch ambtenaar van de afdeling Boerderijenbouw van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting, nieuwe
boerderijen bezocht in diverse gemeenten
in het zuiden van het land.
Dat m et het verstrekken van dergelijke
adviezen in de praktijk succes wordt
Luchtgaten te w iid

geboekt, blijkt uit mededelingen bij contrölebezoeken aan adressen waar . tevoren
een ratweringsadvies was gegeven.
Op een boerderij in Riethoven bv.,
waar men voorheen jaren lang zonder
resultaat verdelgingsmaatregelen had genomen, werden na uitvoering van de
aanbevolen weringsmaatregelen, geen
ratten meer waargenomen.
Hetzelfde resultaat is bereikt op een
boerderij in Maarheeze, terwijl het kantoor van de Plantenziektenkundige Dienst
in Den Bosch uit Oosterhout een bedankbrief ontving voor een verstrekt
weringsadvies: na het treffen van de
aanbevolen maatregelen was het bedrijf
ratvrij gebleven.
Deze feiten mogen belanghebbenden
de overtuiging schenken, dat overal' waar
dit noodzakelijk mocht blijken, door de
Plantenziektenkundige Dienst aan de ratwering de vereiste aandacht zal worden
gegeven, aangezien deze wijze van bestrijden belangrijker nog moet worden
geacht dan die door middel van vergif•
tigd lokaas.
Luchtgaten vernauwd / iuist)
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