Landelijke actie
Bruine rat 1955

(\ Wij vestigen er Uw aandacht op, datl
regelmatige toezending alleen geschiedt aan de leiders van de gemeen! lelijke ratlenbestrijding, opgeleid door
de Plantenziektenkundige Dienst, en,
voor zover voorradiR, aan hen, die
rechtstreeks bij de -rattenbestrijding
, zijn betrokken.
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Bij de voorplaat: vechtende bruine ratten

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN

Voor de eerste maal sedert het bestaan
van de landelijke actie bruine rat, is
de 700-grens belangrijk overschreden;
anders gezegd: aan de december-campagne van het vorige jaar hebben 743
gemeenten hun medewerking verleend ,
ofwel bijna 50 meer dan het jaar daarvoor.
En aangezien ook in J 954 melding
kon worden gemaakt van een behoorlijke vooruitgang (32 gemeenten). bestaat
er alle reden om deze ontwikkeling met
tevredenheid gade te slaan.
Te m eer nog omdat wij hebben vernomen , dat diverse gemeentelijke rattenbestrijders in hun gebied zeer fraaie
successen he bben geboekt en dit niet
alleen in de actieweek van 14-21 december, maar gedurende het gehele
jaar 1955.
Deze feiten voeren als vanzelf tot de
volgende conclusies:
1. Het front van een goed georganiseerde en systematische verdelging van het ongedierte breidt
zich steeds verder uit.
2. Het aantal gemeenten, dat het
gehele jaar door, aandacht aan de
ratten wijdt groeit. In deze gemeenten zal dus het hoofdaccent
van de bestrijding niet meer liggen op de december--actie, maar
op een permanente activiteit,
waarin dan begrepen is het onontbeerlijke element van de ratwering.
In dit licht beschouwd, kunnen we' niet

anders dan de toenemende belangstelling,
die op dit gebied bestaat, toejuichen,
maar zeker niet minder de groei van het
korps gemeentelijke rattenbestrijders, die
nu al in 543 plaatsen in ons land trachten het leger ratten en muizen op meer
systematische wijze te lijf te gaan (zie
ook het artikel: ,,Toenemende mobilisatie" . elders in dit nummer).
Niet alleen heeft dit korps in vele
gemeenten een gunstig resultaat tijdens
d e campagneweek bewerkstelligd, maar
het houdt er ook de overige 1 1 maanden
van het jaar een waakzaam oog op de
activiteit van het ongedierte.
Nog is ons einddoel niet bereikt, nl.
deelneming van alle gemeenten aan de
landelijke actie onder leiding van de
gemeentelijke rattenspecialisten, doch
wij houden in dit opzicht met vertrouwen het oog gericht op december 1956.
onder het motto: op naar de 800!

Zo werden de ratten bewerkt
Voor de wintercampagne 1955 werden
in totaal besteld:
lokaas porties (gereed
product) 5.566.680 stuks
pasta
460 kg
extract
143 liter
cumarine (mengpoeder)
395 kg
Deze hoeveelheden houden ongeveer
gelijke tred met die van 1954;
die waren nl. re,p.:
5.606.475 stuks gereed product
487 kg pasta
143 liter extract
geen cumarine
19

Opvallend in deze vergelijking is het
kwantum cumarine-mengpoeder, dat in
1955 door 72 gemeenten voor nabehandeling van raitenhaarden werd gebruikt.
Gaan we hierbij uit van de mengverhouding L : 20, dan is voor deze nabestrijding dus een hoeveelheid van ca. 8000 kg
lokaas (haver) aan het ongedierte opgediend.
Met een dergelijke bestrijdingsmethode
is men op de goede weg: de actie inzetten met scilla en nabehandelen Toet
cumarine en haver.
De bestrijdingsmiddelen werden geleverd door de volgende, in alfabetische
volgorde genoemde firma's:
Chemisch Laboratorium Antion, Plantage Parklaan 18, Amsterdam;
Bleys en Co., Morsstr. 39, Leiden;
N.V. Bogena, Veerlaan 17-23, Rotterdam-Z;
Chemisch Laboratorium
Doramu,
Hobbemastraat 26, Amsterdam;
Chemisch Laboratorium Matador, Jan
v. Houtstraat 76-78, D en Haag;
Chemisch Laboratorium Parate:<, Amstel 95, Amsterdam;
Chemisch Laboratorium Ramudo,
Goudenregenstraat 163, Den Haag;
Chemische
Industrie
"Schiedam",
Lange Haven 55, Schiedam.
N.V. ,,Vipro", Hooglandseweg 34a,
Amersfoort.
En

zo het publiek

Een zeer verblijdend feit was het onverwacht grote aantal aanvragen voor
het houden va n propaganda- of instructievoordrachten met films en lichtbeelden: ongeveer 170.
Het is begrijpelijk, dat aan al deze
aanvragen onmogelijk kon worden voldaan. Bij de noodzakelijk gebleken selectie werd zoveel mogelijk rekening gehouden met het feit, of de gemeente tot
dusver nog niet of slechts eenmaal aan
een landelijke actie had deelgenomen.
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1:1 totaal werden in het kader van de
voorbereiding der campagne 143 voordrachten gehouden (in 1954: 50!) en
wel in de periode van oktober 1955
tot en met januari 1956, omdat verscheidene gemeenten om bepaalde redenen
de actie naar een later tijdstip hebben
verschoven.
In vele gevallen bleek het nut van een
dergelijke voordracht, hetzij doordat de
belanghebbenden besloten tot een (eerste) grootscheepse bestrijding, hetzij
doordat de organisatie of uitvoering van
de actie belangrijk kon worden verbeterd.
Aan propaganda-materiaal werden op
aanvraag verstrekt:
3721 affiches (1954: 3895)
261.000 folders voor huis aan huis
bezorging (1954: 276.275)
6150 schriftelijke instructies voor uitleggers (1954: 7280).
Resultaten der actie

De resultaten van de landelijke campagne 1955 ter bestrijding van de bruine
rat, zijn vermeld in de tabel op blz 22.
Van het aantal deelnemende gemeenten, dat in 1955 boven het totaal van het
daaraan voorafgaande jaar is uitgekomen
(48), komt het merendeel op rekening
der provincies Limburg (22) en NoordBrabant (I 3).
In deze beide gewesten hebben de
meeste gemeenten een rattenbestrijder
aangesteld, welk feit ongetwijfeld van
invloed zal zijn geweest op het hogere
deelnemingspercentage.
Ook in Zeeland en Gelderland, in
welke laatste provincie in 1955 een
6-tal gemeenten werd opgeheven, werd
winst geboekt.
In het overige deel van het land bleef
het percentage nagenoeg constant.
Daar de sprong-omhoog van 1953 op
1954 ook reeds 32 gemeenten omvatte,
zijn dus in twee jaar tijd 80 gemeenten
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ten in de overzichtstabel opgenomen
onder de rubriek "geen oordeel".
Op de overzichtskaart (blz. 23) zijn de
gemeenten, die een zeer goed of goed
resultaat hebben geboekt, in zwart aangegeven; die met matig of slecht resultaat
in grijs, evenals die zonder oordeel.
Gemeenten, die in 1955 permanent
hebben bestreden, zijn gearceerd, zodat
op de kaart alleen blanco zijn gelaten
die gemeenten, die niet aan de actie
deelnamen.

overgegaan tot een bestrijding op grotere
schaal. Ongetwijfeld een belangrijke
stap in de richting van een aaneengesloten front; naar wij hopen ook in die van
een voortdurende activiteit, waarbij men
de ratten en muizen het gehele jaar
onder de loupe houdt.
Van een 60-tal gemeenten werd geen
vragenlijst terugontvangen.
Aangezien
het gros hiervan bij één der vorengenoemde fabrikanten lokaasporties heeft
besteld, hebben wij deze laatste gemeen-

BRUINE RAT
LANDELIJKE ACTIE DEC. 1955
A~sultoten

Deelneming aan de bestrijding

c:;

-;
ë:

Resultaten in 1955

1954

1955
1

~

.,.,c:;
...
"'"' E

.,c:;
-; ë:
ë: "'...
"'"' E
"

bil

Provincie

c:;

*

01)

1

'O

"'
-; ë:
ë

...
<.)

*

"'"" E
"'bil

"'bil
0

54.2

54

47.8

12

173

167

96.5

165

95.4

120

115

95.8

117

Utrecht

60

51

85.--

Zeeland

101

72

Noord-Brabant

142

105

Limburg

I 12

69

Overijse!

53

Drente

34

107 1)

Zuid-Holland
Noord-Holland

"'0bil

.......

"'N

58

Gelderland

'O

0

~

bil

-

"'E

~

c:;

"'

126

9

6

5

97.5

22

77

2

7

7

52

86.7

9

39

1

71.3

64

63.4

7

52

3

5

5

73.9

92

64.8

18

70

4

9

4

61.6

47

42.--

9

50

3

5

2

40

75.5

40

75.5

8

22

2

4

4

19

55.9

19

55.9

1

14

3

26

59.1

26

Groningen

56

21

37.5

19

1

1

-

2

1

-

1

59.1

4

16

3

3

-

33.9

2

13

3

3

-

1

1
L
__
an_d_el_ii_k_ __,j_1_00_2_
)...._)_7_4_3_ _
74_._2_,_j_6_9_5_ _6_8_
.9...1j_11_3_ _5_1_3...;l_ _
36_ _ _
49

22

~ J:)
~
p.

21

44

1)

E !=

0

3

Friesland

ptrmo~nt bu:rectt:n

C:

6

1

~

"'~ ·;g

C: ]

.......
" 'O
bil O

Q)

3

1

mo1~_$kch1otgerooordeel

bil

34

1

uer~dolgoed

0

D

- -5
·::;

-

'1

1
1

32

In Gelderland werd in 1955 een 6-tal g ; m eenten opgeheven, zodat het totale aantal
Nederlandse gemeenten in 1954 ook 6 hoger was .
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Lachwekkend

Opmerkingen

De 4 schakels
Actie en nazorg. Uit de terugontvangen vragenlijsten is gebleken (we hebben
hierop al gewezen), dat steeds meer gemeenten de methode volgen: actie voeren
met scilla, nabehandeling met een mengpoeder en haver. Naar onze mening de
beste combinatie om het ongedierte dat
de eerste ,a anval heeft overleefd, een
fikse nastoot te bezorgen.
Immers: een nabehandeling met scilla
houdt grote bezwaren in en levert vaak
een t,e leurstellend resultaat op (zie het
artikel: ,,bruine ratten en scilla" in het
no,v ember-nummer van "Rat en Muis"
1954).
Bovendien is het voeren van een actie
alléén met mengpoeders al even bezwaarlijk: zie hetzelfde "Rat en Muis"-num,
mer, pag 52 en 53.

Houdt ze er uit! We zijn er evenwel
van overtuigd, dat zelfs met de hierboven
genoemde combinatie, praktisch gesproken nergens een volledige uitroeiing is
bereikt.
Het is immers nauwelijks aanneembaar
dat een actie, hoe voortreffelijk ook opgezet en uitgevoerd, alle ratten, d.w.z.
ook de laatste, opruimt.
De overlevenden vinden al gauw weer
een uitstekend kosthuis, waar de gedunde gelederen, dank zij de grote voortplant-i ng, vrij snel worden aangevuld.
We moeten dus aan de bovengenoemde ·t weedelige combinat,ie nog een derde
gedeelte toevoegen, om zelfs na een
krachtige nabehandeling voor onaangename verrassingen te worden gevrijwaard.
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Dit derde gedeelte is de ratwering,
nl.:
1°

2°

overblijvende ratten het binnen·s luipen in gebouwen en bedrijven
beletten;
eventuele o verblijvers binnenshuis
het leven onmogelijk maken do:Jr
hen voedsel en nestelgelegenheid
te onthouden.

Twaalf maanden waakzaam.
Hier ligt een uiterst belangrijke taak
voor de gemeentelijke rattenbestrijder,
die steeds opnieuw de inwoners moet
wijzen op dit verreweg voornaamste,
maar tot dusver nog te vaak verwaarloosde, onderdeel van de bestrijding: de weringsmaatregelen.
Biijft hij dan ook voor het resterende
deel van het jaar een waakzaam oog in
het zeil houden (evenzeer ten aanzien
van andere vertegenwoo <ligers van het
knagersgi lde) dan is daarmee het vierde
gedeelte van de combinatie -aanwezig en
dan ziet de vrijwel ideaal te noemen
4-del,ige bestrijdingsmethode er aldus uit:
0

le gedeelte: december-actie met soilla, door zoveel mogelijk belanghebbenden in een zo uitgestrekt mogelijk gebied.
2e gedeelt.e : nabehandelen met cumarine en hav-er.
3e gedeelte : de overlevende ratten
door weringsmaatregelen geen kans op
herstel van de geleden verliezen geven.

Het werk van een gemeentelijke rattenbestrijder kan veelomvattend zijn. Hij
moet niet alleen het vertrouwen van de
inwoners bezitten, hij moet hen in zekere
zin ook opvoeden. Opvoeden hier bedoeld als: toegankelijk maken voor de
eisen van een deugdelijke rattenbestrijding.
Als voorbeeld willen wij op deze plaats
een der weringsmaatregelen noemen ,
waartegen bij herhaling wordt gezondigd
en waarop dus ook bij herhaling d e
aanda.:ht moet worden gevestigd, nl. het
serveren van allerhande lekkernijen aan
d;: ratten (veevceder, levensmiddelen,
afval) in een periode dat men druk
doende is, het gespuis te verdelgen met
vergif!
Het beschikbaar zijn van voedsel is
uiteraard - en zeker geldt dit ten aanzien van boerderijen - een extra stimulans voor de ongenode gasten zich op
een bepaald adres ond erdak te verschaffen.
Maar beslist lachwekkend (ook voor
de ratten) wordt de situatie, wanneer
doodleuk vergif nààst de eetwaren wordt
aangeboden. De rat weet heus in zo'n
geval zijn keus wel te bepalen!

Doelmatige uitleg
Op de vragenlijsten hebben verscheid.en e gemeenten te kennen gegeven, dat
zij een gunstiger resultaat verkregen dan
in ivoorgaande jaren, alleen doordat de
lokaasporties bij de
belanghebbenden
door gemeentepersoneel werden uitgelegd.

De methode voldoet veel beter dan
een louter bezorgen van de porties aan

huis, omdat men deze dan wel aanneemt,
maar vaak niet tot uitleggen komt.
Het dGen afhalen van het lokaas heeft
in 't algemeen nog minder effect, aangezien veelal slechts een klein percent-age
van de bevolking aan de oproep gehoor
geeft.
Lat en we in dit verband bv. de gemeente Someren (N.B.) aan het woord,
die "het matige resultaat van de actie
1955 ui,t drukkelijk wijt aan het doen afhalen der lokaasporties. Dit in tegenstellirug tot het goede re,ultaat van 1954,
toen het ,vergif aan huis werd bezorgd".

Actie tijdens vorstperiode?
Onze laatste opmerking geldt de wens
van diverse gemeenten om d e actie te
doen houden tijdens een vorstperiode.
Het bezwaar hiertegen hebben wij al
meer uiteengezet, doch het kan nuttig
zUn nogmaals te wijzen op de mogelijkheid, dat de ratten tijde11JS een vorstperiode in de holen blijven en daar van
gehams,terde voorraden leven.
Door de pass iviteit van het ongedierte
zal het opnemen van uitgelegd gif dan
juist minder zijn.
De praktijk heeft de juistheid van
dit bezwaar enkele malen zeer duidelijk
aangetoond.
De grootscheepse acties,
die tegen de bruine rat zijn ondernomen
op Schiermonnikoog (winter 1955/56),
hebben geleerd dat een campagne tijdens
vorst weinig nut heeft.
Wij houden het dus, wat '56 betreft,
nog maar op de maand de.:ember, ook
al omdat vorstperioden zich nu eenmaal
moeilijk laten voorspellen. noch in duur
noch in tijdstip.

4e gedeelte : ook de rest van het jaar
onafgebroken waakzaamheid ten aanzien
van alle ratten en muizen.
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