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.
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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

