RATTEN!
EN HOE DEN HAAG ZE BESTRIJDT

Het Haagse kaartsysteem

voor defect riool en een aantekening af
er na de laatste behandeling nog door de
ratten van het vergif is gegeten.
Zo hebben wij dus à la minute een
volledig overzicht. Van de behandelde
adressen is nu ongeveer 75% van h:::t
ongedierte bevrijd.

In het hoofdbureau van de Gemeentelijke Reinigingsdienst en Vervoerscentrale bevindt zich de "rattenk!achtenbus". D.w.z. dat inwoners van de Residentie daar hun klachten over (veronderstelde) aanwezigheid en/of misdragingen
der langstaarten kunnen uiten, vanwaar
deze dan per apostille bij mij belanden. Hoe wordt nu een rattenklacht
behandeld?
Denkt U nu vooral niet, dat ik mij
Allereerst dient te
achter stapels van
Naar aanleiding van bijgaand artikel worden opgemerkt
op deze manier
van de hoofdopzichter Gemeentelijke dat wij het gehele
binnengekomen
klachten zou kun- Reinigingsdienst en Vervoerscentrale van jaar door m et twee
Den Haag, willen wij speciaal de aan- werklieden arbeinen verbergen,
den en dat er zelwant door onze dacht vestigen op het kaartsysteem, dat
systematische con- deze gemeente ten diens:e van de ratten- den mutaties plaats
vinden,
hetgeen
trole in alle secto- bestrijding heeft aangelegd.
Mogelijk een voorbeeld ter navolging impliceert dat deze
ren van de stad,
mensen uiteraard
komen langs deze voor andere gemeenten?
weg weinig nieuwe
een grote vaardigRedactie "Rat en Muis"
heid aan de dag
adressen binnen.
Door deze systematische controle heb- leggen waar het betreft de bestrijding
ben wij een kaartsysteem kunnen inrich- van hun toekomstige slachtoffers.
Wij gaan bij de behandeling van een
ten van die objecten, waar een oorzaak
voor de aanwezigheid van ratten aa nwe- klacht van de wetenschap uit, dat ratten zich bij voorkeur in riolen ophouzig is. Deze objecten worden 10 à 11
den. Worden ergens in een woonhuis
maal per jaar door ons gecontroleerd.
Het kaartsysteem omvat circa 141)0 dus ratten gesignaleerd, dan spreekt het
vanzelf dat we eerst gaan zoeken na::ir
kaarten, gerangschikt naar de straten.
een opening waar ze door kunnen koPer kaart komen soms 30 adressen voor,
vanwaar een klacht wegens rattenover- men. Open putten op binnenplaatsen of
last is ontvangen en die door on~e dienst
afvoeren van gootsteen en W.C" zijn wel
van dit ongedierte zijn bevrijd of die nog de meest voorkomende gelegenheden
voor de rat om zijn joyeuse entree te
in behandeling zijn.
maken in de familiekring.
Op de kaarten ziet U o.m. de datum
In een gedeelte van onze stad bestaan
van de eerste behandeling; of er al dan
niet door de ratten van het vergif is o.a. onder de W.C.'s verzamelkolkcn
opgenomen (daags na de behûndeling (gemetselde putten) en wanneer hiervan
volgt nl. de eerste controle); een teken
maar één steentje losraakt, dan maakt
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Hatte,1!.Jestrijding p er roeiboot.

de rat daar een dankbaar gebruik van.
Zonodig wordt, in samenwerking met de
eigenaar van het pand, het gehele riool
gecontroleerd.
In een ander gedeelte van de stad
bestaat de fundering der huizen uit zg.
spaarbogen. Wanneer nu in zo'n straat
een kolk openligt, kunnen de ratten door
deze spaarbogen hun jachtterrein sJms
wel vier straten ver uitbreiden. Dit bouwsysteem dateert van circa 50 jaar geleden en wordt niet meer gevolgd.

Alvorens een toegangspoort voor de
ratten te blokkeren, gaan we de brutale
indringers met vergif te lijf. Wij passe!l
hierbij scilla-pasta toe en ook cumarir.e,
waarvan de werking prachtig is.
Wanneer de b:::handeling met gif is
geëindigd en met de huiseigenaar geen
overeenstemming kan worden bereikt
voor het treffen van voorzieningen in
verband met de ratwering, wordt Bouwen Woningtoezicht ingeschake,d, welke
dienst de middelen heeft om de eigenaar
Ui'tleggen. van lokaas

l
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Rattenbc~trijclîng m et gasvatronen

te d wingen lot noodzakelijke reparaties
of verbeteringen. De eigenaar stort een
waar borgsom en Gemeentewerken zorgt
voor de uitvoering van herstellingen aan
d efecte huisaansluitingen op de riolen,
daar particulieren niet aan de openbare
straat mogen werken
D e samenwerking tussen de verscbillende gemeentediensten is zeer goed te
noemen. Wij hebben bv. in één jaar meer
dan J 00 huisaansluitingen op het gemecnteriool in samenwerking met Gemeentewerken onderzocht en in overleg
met de huiseigenaren laten repareren.
Bestrijding buitenshuis
Tot zover de behandeling van woonhuizen en a ndere gebouwen. Daarbuiten
gaan we de rat met nog andere middelen
te lijf.
Den H aag heeft niet veel grachten en
waar deze nog zijn, worden zij ge moderniseerd. Bij de oude grachten iien we
nl. gelijk met de waterspiegel een plank,
(fo to's: G em . Re inigingstlic nst en Vervoe rscentrale
D en J/aag).
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bevestigd aan 2 balken en daarop 2 of
3 lagen basaltblokken gestapeld. De ondervinding heeft geleerd, dat de rat onder deze plank duikt en zo achter de
steenbeschoeiin g komt.
H eden ten dage maakt men de walkanten a nders. Er worden nl. flinke lange
betonplanken in de bodem gedreven,
waardoor er voor de langgestaarde slimmerikken geen schijn van kans op onderduiken bestaat o m achter de beschoeiing te komen.

In plantsoenen, walkante n en gazons
werken we ook wel met gaspatronen om
de ratten te verdelgen. Alhoewel deze
voor het grootste deel zwavel bevatten,
leveren zij voor gazonplanten en -bloemen geen bezwaar op.
Nogmaals wil ik er met klem op wijze11 dat open putten, defecte rioleringen,
spaarbogen, oude beerput/en, gemetselde
riolen en slech te walkanten de hoofdoorzaken zijn van de aanwezigheid van
rallen.

Bij een volgende gelegenheid zal ik
U graag enkele bijzonder interessante gevallen vertellen uit mijn langdurige omgang met mijn vrienden .. de Ratten".
J. TOETENEL,
H oofdopzichter van de Gemeentelijke Rein igin gsdiens,
en Vervoerscent rale van
's-Gravenhage.

RAT1'EN OP AMELAND

Op een goede dag in het begin van
De bruine rat heeft zich sinds kort
maart
van d it jaar ( 1956; red.) werd
ook op Ameland gevestigd. Als ongewenste vreemdeling heeft hij heimelijk des ochtends om half negen de slag om
de grens overschreden, verborgen tussen de ratten begonnen, nadat de avond te
rijshout, dat voor de zeeweringswerken voren door de campagneleiders van de
aan de z uidwestkust van Ameland per vier dorpen , die over prima terreinkenbinnenschip werd aangevoerd. Eerst nis beschikken. de instructies gezamenniet als zodanig herkend. o mdat men op lijk waren doorgenomen. Het gemeentepersoneel had voor de nodige met pasta
de meeste eilanden nimmer eerder een
besmeerde bokkingen gezorgd en over
rat in levende lijve had aanschouwd,
werd hij langzamerhand een vertrouwde, de dorpen verdeeld.
zij het een hinderlijke verschijn ing. BinElk dorp had zijn vrijwilligersploeg
nen enkele jaren had het oorspronkelijk van o uderen en jongeren (schoolkinderen
aanvallige diertje zich op schier astro- van de hogere klassen mochten meedoen
nomische wijze vermenigvuldigd en zich om rattengaten te helpen opsporen) die
snel vanuit de zuid-westk ust van het in tweeën werd gesplitst, namel ijk één
eiland over geheel Ameland versp reid.
voor het duingebied en één voor de weiD at is ook geen wonder, wanneer men
landen. Een hele dag was ermee gezo de gelegenheid krijgt het hele gebied
moeid, maar de resu ltaten waren vertot eet- en speelterrein (lees: jachtveld) rassend. In het bijzonder bij de boerdete proclameren.
rijen en de zomerwoningen wemelde het
In het najaar van J955 kwamen van van de rattennesten. D e volle asgaten
bleken dankbare verblijven voor de ratde zijde der bevolking zoveel klachten
binnen over de schade die door de rat ten te zijn geweest. D och ook de duinwerd aangebracht, dat het gemeentebe- gebieden met de talrijke konijneholen
stuur zich tot de Plantcnziekter.kundige en meeuwennesten zijn een dorado voor
Dienst te Wageningen wendde met het deze knaagdieren. Dit bleek bij de geverzoek het van advies te wi llen dienen. zamenlijke actie op het Oerd, het oostelijk deel van Ameland, die de volgende
De hulp bleef niet lang uit. De rattenkenner bij uitstek. de heer Langevcld. dag werd gehouden.
wist aan de hand van ee n instructieve
Bij de nazorg, een der moeilijkste stafilm, de belangstelling van vele Amelan- dia van de rattenbestrijding. omdat de
ders te wekken voor de rattenbestrijding.
belangstelling spoed ig is geluwd, kon een
Er werd spoed ig een plan de campagne grote opruiming worden vastgesteld. D e
opgemaakt, waaraan vrijwilligers van alle klachten verstomden aanzienlijk. Een
dorpen, vier in totaal, zouden meedoen.
der belangrijkste resultaten van deze
rattenbestrijding is wel geweest. dat de
Besloten was om dadelij k na de dooi
het eiland systematisch op ratten te door- gehele bevolking op het gevaar van ratten a tten t is gemaakt en velen door hun
zoeken, waarbij elk dorp een bepaald
gedeelte va n het eiland rondom zich van deelneming aan de actie z ich nu van
de Noord- tot de Waddenzee voor zijn dat gevaar bewust zijn. Het doet dan
rekening zou nemen en al le dorpen sa- ook goed te horen, dat nog enkele van
de vrijwilligers met de na-actie bezig
men het onbewoonde oostelijke deel van
zijn en regelmatig van de bevolking mehet eiland.
J1

