De rattenbestrijding
De rattenbestrijding werd gedurende
het gehele jaar J 955 intensief voortgezet. Aan de landelijke campagne in de
week van 14-21 / 12 werd deelgenomen
door op diverse plaatsen in de stad en
de buitenwijken gratis porties klaargemaakt rattengif op scilla-basis ter beschikking
van de burgerij te stellen.
Door aanplakbiljetten en door omroepen
met een geluidsinstallatie op een auto,
werd de aandacht van het publiek op
deze mogelijkheid tot het gratis verkrijgen van rattengif gevestigd. Het zou de

te Rotterdam in 1955
te controleren, doch dit is tot dusverre
nog niet mogelijk gebleken, gezien de
uitgestrektheid van het gebied.
De rattenbestrijding bij de grotere
bedrijven vormde een apart onderdeel
van de werkzaamheden. Terreinen en
fabrieken van bedrijven van zeer uiteenlopende aard werden regelmatig gecontroleerd en zo nodig behandeld. Sedert de toepassing van cumarinederivaten
op deze terreinen, blijven de klachten
over aanwezigheid van ratten en be-

Op deze en de volgende bladzijden geven enkele gemeenten hun indrukken weer over verloo_rJ en resultaten
van tegen de bruine rat ondernomen acties, nl. Rotterdam, Weerselo en Hooge zand-Sappemeer.
Uit deze indrukken springen het belang van een
goede organisatie en dat van een actieve rattenbestrijder
duidelijk naar voren.
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Hoewel het hierna volgende buiten het
verslagjaar 1955 valt, meen ik toch goed
te doen dit ter kennis te brengen.
In de vostperiode van februari 1956
bereikten ons klachten over ratten , die
in plantenkassen de jonge slaplanten
beschadigden. Bij onderzoek bleken dit
woelratten te zijn, die vanaf de slootkanten beschutting kwamen zoeken in
de warme kassen.
Hier werden in de gangen in de grond,
geschaafde en gedroogde witlofwortels.
gedrenkt in thalliumsulfaat, uitgelegd,
waarna geen klachten meer werden vernomen.
Om tenslotte een idee te geven van de
intensiteit van de rattenbestrijding als
geheel, volgen hier de verbruikte hoeveelheden rattengif enz. gedurende 1955:

scilla-blokjes uitgelegd
tijdens huis aan huis-acties gedurende het gehele
jaar

620.000 st.

afgehaald door burgerij
tijdens de campagne-week

100.000 "

verkocht op diverse verkoopplaatsen in de stad en
randgemeenten
totaal

80.000

"

800.000 st.

Bovendien werd nog gebruikt:
4350 kg. haver en 300 kg cumarinemengpoeder.
De Directeur 'van de Reinigings-, Ont&mettings-, Transport- en .Brandweerdienst.
w.g. Ir. Dijkshorn.

.

Hoe de actie in
voorkeur verdienen dit gif door personen van de ontsmettingsdienst te doen
uitleggen, doch hiervoor is dit personeel
niet groot genoeg in aantal.
Het resultaat van bovengenoemde
campagne was, dat ongeveer 10.000
porties gif. elk van l O blokjes, werden
afgehaald.
Voorts werden in behandeling genomen de regelmatig telefonisch en schriftelijk binnenkomende klachten. Wanneer
dit bij onderzoek noodzakelijk bleek,
werd hier de bestrijding uitgebreid tot het
gehele huizenblok. De bestrijding werd
hier uitgevoerd door een ploeg van twee
man, die de kruipkelders van de benedenhuizen inspecteerden en waar nodig,
rattengif op scilla- of cumarinebasis uitlegden. Veel aandacht werd hierbij gegeven aan deksels van afvoerputten,
ventilatieroosters, defecte riolering enz.
Men streeft er naar om alle benedenhuizen in de stad 3 tot 4 maal per jaar
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schadiging van goederen vrijwel geheel
achterwege, zelfs daar waar volop rattenvoedsel aanwezig pleegt te zijn, zoals
in fabrieken van veevoeder, melkpreparaten, chocolade, voorts in kaaspakhuizen, graansilobedrijven enz. De hier
bereikte resultaten geven grote voldoening.

Tenslotte werden door de ontsmettingsdienst gedurende het gehele jaar
blokjes scillapreparaten verkocht, voor
een deel door de dienst zelf bereid,
voor het overige klaar gekocht. Voor
de bereiding hiervan werden in 1955
niet minder dan 3100 oude broden verwerkt.
De Vereniging van Volkstuinders hier
ter stede verleende wederom spontane
medewerking bij onze bestrijdingsactie
door het uitleggen van gif in alle tuinen ,
waardoor een groot gebied werd ingeschakeld.

Hoogezand-Sappemeer verliep
Zwakke punt : Ratwering

In het kader van de landelijke actie,
georganiseerd door de Planziektenkundige Dienst te Wageningen, werd ook in
onze gemeente dit jaar een bestrijdingsactie gevoerd tegen de bruine rat.
In voorgaande jaren werd door de
dienst Gemeentewerken ook op bescheiden schaal aan deze acties medegedaan.
De oevers van de door de gemeente lopende kanalen en watergangen, evenals
het in de gemeente gelegen deel van het
Zuidlaardermeer, werden jaarlijks bewerkt met scilla-koekjes; van jaar tot
jaar werd van lokaasfabrikaat gewisseld.
De resultaten van deze acties waren: uit
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Sch eepswerf te Hoogezand

de aard der zaak, slechts van tijdelijke
aard.
Voor 1955 was een groter bedrag voor
rattenbestrijding beschikbaar; van het
gemeentebestuur kreeg ondergetekende
de opdracht de actie op ruimere schaal
te organiseren.
Hiervoor werden de besturen van de
plaatselijke land- en tuinbouworganisaties
uitgenodigd om samen met Gemeentewerken het rattenprobleem onder de
ogen te zien.
Op 2 november j.l. had deze conferentie plaats, in aanwezigheid van de heer
Langeve!d van de afdeling Gewervelde
Dieren van de Planteal\:ektenkundige
Dienst te Wageningen.
Nadat deze het probleem en de bestrijding nader had toegelicht, werd de
organisatie van de actie overgelaten aan
de dienst Gemeentewerken, in nauwe
samenwerking met de heer B. E. Veenhuizen, de plaatselijke bureauhouder van
de Provinciale Voedselcommissie en tevens secretaris van de Stichting voor de
Landbouw voor de gemeente HoogezandSappemeer.
Aan de verschillende land- en tuinbouworganisati::s werd nu gevraagd om
een aantal van hun leden te verzoeken
zich voor de uitleg van rattengif, in dat
gedeelte van de gemeente dat door hun
organisatie werd bestreken, beschikbaar
te stellen; de woonkernen zouden dan
door het personeel van Gemeentewerken
worden verzorgd.
Het resultaat was dat 47 vrijwilligers
zich één dag voor de actie beschikbaar
stelden, terwijl een 43 man sterke ploeg
van het gemeentepersoneel voor de actie
kon worden vrijgemaakt.
Om de actie bij de bevolking meer
bekendheid te geven, was contact opgenomen met de Radio Omroep Noord.
Toen op 2 november met deze organisatie het onderhoud tot stand kwam,
werd meteen een vraaggesprek opgenomen tussen de heren S. Sipma van de
R.0.N., de heer Langeveld van de Plan32

tenziektenkundige Dien\5t en ondergetekende. Dit vraaggesprek werd 's avonds
nog uitgezonden.
Tevens werd de door de Plantenziektenkundige Dienst gratis beschikbaar gesteld~ folder ter stimulering van de rattenbestrijdingsactie 1955 in 6000 exemplaren door de P.T.T., in de week die
aan de actie voorafging huis aan huis
verspreid.
De plaatselijke bioscoop-exploitant
werd bereid gevonden om in de week
van 9 t/ m 15 december de door de afd.
Voorlichting van het Min. van Landbouw, Visserij e:i Voedselvoorziening,
in samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst gemaakte rattenfilm
,.Houdt ze er uit" in zijn voorprogramma
op te nemen.
Op woensdag 14 de::ember had de instructie voor de uitleg plaats; waarbij de
pers aanwezig was.
De heer Langeveld slaagde er in zijn
enthousiasme op de vrijwilligers en het
gemeentepersoneel over te brengen. Na
afloop werden de te bewerken gebieden
aangegeven en het materiaal uitgereikt,
zodat de volgende dag meteen aan de
uitleg kon worden begonnen. De ger.i:::ente was hiertoe in een zevental rayons
verdeeld, voor het zevende waren echter
géén vrijwilligers beschikbaar, zodat dit
betrekkelijk geïsoleerd liggende gedeelte
van de gemeente jammer genoeg. door
onvoldoende belangstelling van de ter
plaatse gevestigde landbouworganisaties,
niet kon worden bewerkt.
Ook de woonkernen waren in 17 wijken verdeeld, die stuk voor stuk door
2 à 3 man rvan Gemeentewerken, huis
aan huis werden bewerkt; hiervoor werden vooral de achtertuinen in de aandacht van de uitleggers aanbevolen.
De uitleg had donderdag 15 december
plaats. 's Morgens om 8 uur begonnen
de vrijwilligers in de landerijen hun
taak, terwijl ook het gemeentepersoneel,
van materiaal voorzien, zijn routes ging
afwerken.

De resultaten

,.

In de loop van de voormiddag bleek
dat de hoeveelheid materiaal - 20.000
blokjes met scilla-preparaten tegen anders 5 à 6000 per jaar - veel te gering
was. In allerijl werden nog 20.000 porties bijbesteld. Voorzover het gemeentepersoneel materiaal te kort kwam , werd
de uitleg op vrijdag 16 december met
het intussen aangekomen lokaas voortgezet. In totaal werden 40.000 porties
uitgelegd terwijl nog 1000 porties in
reserve werden gehouden.
Bij de contróle bleek, dat het lokaas
in de meeste gevallen goed was opgenomen. De resultaten die tot nu toe bekend werden, zijn bevredigend. Of de
actie afdoende is geweest, zal nog moeten
worden afgewacht.
Uit van de uitleggers ontvangen inlichtingen, mag in het algemeen wor<ien
afgeleid, dat de toestand bij de pla'ltselijke industrieën bevredigend is.
Bij de boerderijen is dit echter geen.szins het geval. Hier kwam het voor dat
bij het uitleggen van de blokjes in de
gaten, deze blokjes op de koppen van
de ratten terecht kwamen. De betreffende
boeren beweerden echter géén last van
ratten te hebben.
Bij de bestrijding in de woonkernen
werden vooral rattengaten waargenomen
daar waar de buisrioleringen niet op het
gemeenteriool waren aangesloten èn bij
de achter de woningen gelegen open
afva/plaatsen.
In twee gevallen werd door de particulieren verboden de blokjes uit te leggen.
Bij enkele levensmiddelen-bedrijven
moest worden geconstateerd, dat het buiten gedeponeerde afval als het ware een
kweekplaats van ratten vormde.
In één ,van de volksbuurten kon geen
enkel spoor van ratten worden geconstateerd, wat de uitleggers alleen konden
verklaren uit het feit dat praktisch ieder
gezin er een hond op na hield.

Ook in woonwijken met veel gemeentelijk plantsoen werden weinig ratten
waargenomen; de reden hiervan zou
kunnen zijn dat deze plantsoenen in de
jaarlijks gehouden actie waren betrokken. Bij enkele industrieën kon het weinig voorkomen van rattensporen worden
verklaard doordat de industrieën vier
maal per jaar een particuliere rattenverdelger laten komen.
De algemene indruk is dat de bevolking zich nog niet voldoende bewust is
van het gevaar en de schade die de rat
met zich meebrengt. Alleen hi erdoor is
te verklaren dat er zo weinig wordt gedaan aan ratwering.

A Is een zeer belangr(ike factor moet
gezien worden het ontbreken van een
goed georganiseerde huisvuilophaaldienst
met verplichte aansluiting; za'n dienst
zou immers goed afsluitbare vuilnisvaten
ter beschikking van de bevolking kunnen brengen.
De plaatsen waar het tuinafval wordt
gedeponeerd, bleken vaak goede nestelgelegenheden voor ratten te vormen.
Hierdoor alleen kan worden verklaard
dat zoveel rattensporen konden worden
waargenomen in die wijken, waar men
dit, gezien de inkomensklasse van de
bevolking, niet zou verwachten.
Al met al zal, zolang gemeenterio!ering en gemeentereiniging nog niet zo
zijn georganiseerd als dat zou móeten
zijn, er op gerekend moeten worden dat
een jaarlijkse herhaling van de rattenac-tie nodig zal zijn. Dit zal zeker het geval zijn als niet meer gebruik wordt gemaakt van de door Gemeentewerken te
verstrekken service, in de vorm van nabehandeling met haver die met cumarine
is gemengd, welke service tegen kostprijs
wordt gegeven.
Voor het organisatorisch goed verlopen van de gehouden actie is aan alle
medewerkers hartelijk dank verschuldigd. Ik wil° hier noemen:
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de heer Langeveld van de Plantenziektenkundige Dienst met zijn filmoperateur;
de Radio Omroep Noord;
de heer Milius van de plaatselijke
bioscoop;
de provinciale en plaatselijke pers en
vooral:
de vrijwilligers van
landbouworganisaties.

de plaatselijke

Een woord van bijzondere dank komt
echter de heer B. E. Veenhuizen toe,

die elk moment dat er een beroep op
hem werd gedaan, metéén bereid was
zijn kennis van de plaatselijke omstandigheden beschikbaar te stellen.
Ik hoop, dat allen die hun medewerking aan de rattenbestrijdingsactie
1955 hebben verleend. bereid zijn om,
zonodig. in 1956 nogmaals hun tijd en
werkkracht te willen geven voor dit voor
de gemeenschap zo belangrijke doel: het
tot een minimum terugbrengen van de
rattenplaag.
De technisch hoofdambtenaar
van gemeentewerken,
J. Zeilstra.

Bestrijding van de Bruine Rat
te Weerselo
,,Naar ik hoorde leverde de strijd tegen de bruine rat te Weerselo buitengewoon gunstige resultaten op. Zoudt
U hierover wat willen schrijven voor het
archief en tevens om anderen eens iets
te kunnen doen lezen uit de praktijk der
bestrijding?" Zo vroeg me de heer Ir.
Ophof van de Plantenziektenkundige
Dienst te Wageningen en dit verzoek
mocht ik niet weerstaan.
Moge ik dan beginnen met de mededeling, dat in de gemeente Weerselo
nogal veel ratten voorkwamen. Dat was
in deze uitgestrekte gemeente (± l 0500
ha.) met zijn talrijke gemengde landbouwen veehoudersbedrijven al jaren en jaren het geval geweest. Als de ratten op
een of andere plaats het te bont maakten , werd tegen het ongedierte met behulp van honden of vallen e.d. opgetreden, doch daarbij bleef het veelal. In
het algemeen genomen besefte de bevolking blijkbaar niet voldoende, welke
grote gevaren en schade de ratten veroorzaken of kwam er niet toe op doelmatige wijze een strijd tegen de ratten
te organiseren.
Dank zij de van Rijkswege gegeven
voorlichting kon worden becijferd, dat
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de door de ratten veroorzaakte materiële
schade voor de bevolking van deze gemeente jaarlijks tienduizenden guldens
beliep, afgezien nog van de uiteraard belangrijker schade, welke de ratten ten
opzichte van de gezondheid van mens
en dier teweegbrengen (men denke aan
de ziekte van Weil, paratyphus, het
overbrengen van mond- en klauwzeer,
pseudo-vogelpest e.d.). Toen vervolgens
de mogelijkheid bleek daaraan paal en
perk te stellen, werd van gemeentewege
een krachtige bestrijdingsactie ter hand
genomen.
Ce gemeente nam daartoe een uitgavepost in de begroting op, waaruit alle
bestrijdingsmiddelen konden worden bekostigd ; een beroep werd gedaan op de
medewerking van verschillende organisaties en verenigingen in de gemeente en
in een daartoe ten gemeentehuize gehouden bijeenkomst werd spontaan door de
betrokken instellingen daadwerkelijke
medewerking, om de strijd zo effectief
mogelijk te doen zijn, toegezegd.

Een degelijke organisatie . ...
Propaganda-avonden met filmvertoningen werden onder leiding van de
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