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

dedelingen over aanwezigheid van ratten
ontvangen.
Met niet genoeg nadruk kan worden
gezegd, hoe belangrijk deze rattenbestrijding voor het eiland is geweest, want
zowel de boerenstand als het vreemdelingenverkeer is veel schade bespaard,
nu de ratten van erf en kampeerterrein
en uit schuur en zomerwoning zijn ver-

dreven. Een woord van hulde is hier op
zijn plaats niet alleen voor de vrijwilligers, maar ook voor de Plantenziektenkundige Dienst voor de belangeloze voortreffelijke voorlichting!
Juli 1956.
F. G. A. Huber,
Burgemeester van Ameland.

ENKELE BIJZO:'IIDERHEDEN OVER DE STREEKACTIES
ZWARTE RAT 1956

Hoewel de deelneming aan deze ac!ir
groeiende is:
m 1954: 64 gemeenten
in 1955: 77
in 1956: 99
kan nog moeilijk gesproken worr.len van
een daverend resultaat.
Stellen we voorop dat de gemengde
gbieden, dat zijn dus die waar bruine
en zwarte ratten voorkomen, bijna 300
gemeenten beslaan, dan is het duidelijk
dat genoemd oordeel verder geen commentaar behoeft.

Het aantal deelnemers 1956 (99) en
1955 (77) was als volgt over de betreffende gemeenten verdeeld:

Limburg
Noord-Brabant
Gelderland
Zeeland
Groningen
Friesland
Overijssel

1956

1955

52
41
3
2

18
44
3
5
4
3

99
12

77

De verheugende toename in Limburg
mag zonder twijfel ook worden toegeschreven aan het stimulerende werk van
de commissie rattenbestrijding aldaar.
Uit de beantwoording van de vragenlijsten is komen vast te staan, dat tal
van gemeenten de campagne uitsluitend
met cumarine-mengpoeders hebben gevoerd en dit over het algemeen met goed
succes. ln totaal werd voor deze actie
(behalve torpedo's) 200 kg poeder besteld.
De overige gemeenten in de gemengde
gebieden hebben gemeend van een actie
te moeten afzien, hetzij door gebrek
aan belangstelling (in nog te veel gevallen ook van de zijde der landbouworganisaties). hetzij door een slechts sporadisch voorkomen van de zwarte rat.
Aan propaganda-materiaal werden verstrekt:
ca. 22000 folders en
527 schriftelijke instructies voor uitleggers.
Bij de fabrikanten werden besteld:
92550 torpedo's (in 1955: 105.205)
en 200 kg cumarine-poeder.

Rattenspiegel
WIJ STELLEN U VOOR :
1.

De gemeentelijke rattenbestrijder van
Eersel (N.B.)

Deze rattenverdelger bij uitstek, de
h~er J. v. Gerveten, had op 1 sept. 1956
in zijn gemeente 235 boerderijen volled ig
ratvrij gemaakt, bij welke massaverdelging 42½ kg cumarine de weg naar de
rattenmagen vond.
Natuurlijk stak op enkele van die behandelde bedrijven het addergebroed 11a
1 of 2 maanden de kop weer op, maar
niet voor lang, want de heer v. Gerveten
was er als de kippen bij om de nieuwe
rattengeneraties door middel van scilla
en cumarine bij hun gesneuvelde voorvaderen te voegen.
U begrijpt dat hij op deze manier duize nden slachtoffers heeft gemaakt; een
boer vertelde hem dat hij er na de behandeling van zijn bedrijf, zeker 200 à
300 had geteld. In tal van boerderijen
wisselden 50-100 ratten het tijdelijke
met het eeuwige.
Niet alleen werd met dit opruimingswerk een flinke materiële schade in de
toekomst voorkomen (bij een gemiddelde
jaarlijkse schade van f 50.- per boerderij. is dit bedrag al f 11.950.-!)
doch ook de volksgezondheid werd met
deze grote schoonmaak een goede dienst
bewezen.
Het succes van deze rattenbestrijder
begint dermate bekend te worden, dat
hij ook van inwoners uit omliggende gemeenten al uitnodigingen heeft ontvangen om de strijd met het ongedierte aan
te binden.
Een en ander geeft een beeld van het
veelvuldig voorkomen van ratten in deze

omgeving. Want Eersel is geen uitzondering: in het gehele zuidoostelijke deel
van Noord-Brabant komen nog steeds
veel zwarte ratten voor, al is hun sterkte
dank zij de activiteit der gemeentelijke
bestrijders, wel gedaald.
Helaas zijn nog niet alle rattenbestrijders in deze hoek in de gelegenheid eenzelfde activiteit te ontplooien als hun
Eerselse collega.
2.

De gemeentelijke bestrijder van
Schimmert (L.)

Wij laten de heer H. M. Wiekken,
kantonnier der gemeente, zelf aan het
woord bij zijn verslag over de nabestrijding van de bruine rat en d e bestrijding
van de zwarte rat in J956.
,,Tot dit voorjaar werd hier in Schimmert niets gedaan tegen de ratten. Op
12 april werd een nabestrijding gehouden tegen de bruine rat, die we hebben
gevoerd met haver, slaolie en cumatox.
We hadden twee boerderijen met bruine
ratten, hetgeen te constateren was aan
de uitwerpselen.
Op de eerste boerderij kwamen de
ratten vanuit de bietekelder naar de
koestal, waar ze mee-aten van het voer
van de koeien. Ik heb het lokaas uitgelegd voor de voertrog. De boer heeft
twee dode ratten gevonden, doch de
laatste tijd heeft hij geen dode en geen
levende rat meer geconstateerd.
Op de andere boerderij had de verdelging op dezelfde manier plaats. Daar
heb ik tweemaal lokaas moeten uitleggen, omdat de eerste keer alles opgegeten was. Er werden geen dode ratten gevonden, maar het erf is nu ook helemaal
gereinigd.
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