Spoor de oorzaak van een ratten pla a g op!
Een stem uit de praktijk van een onzer middelgrote gemeenten
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Dat het met succes bestrijden van ratten vaak met grote moeilijkheden gepaard kan gaan, is ied•u die hiermede
te maken heeft, bekend.
Soms heeft een bestrijding na de eerste
poging reeds succes. Er komen echter
ook gevallen voor in de praktijk, dat men
na ijverig speurwerk pas d•z ware oo,zaak ontdekt van het binnendringen van
ratten in of onder een bepaald huis of
gebouw.
Bij een solide gebouwd huis is de kans,
dat een rat in huis of onder d•z vloeren
komt, vrij gering.
Toch zijn er vele mogelijkheden, die
er toe kunnen leiden, dat ratten zich met
weinig moeite een weg kunnen banen
naar plaatsen waar z,z minder gewenst
zijn.
Ik heb bijvoorbeeld een geval meegemaakt in een werkelijk prima gebouwd
woonhuis.
Op een der bovenkamers had men
door een loodgieter een vaste-wastafel
laten aanbrengen. De afvoerleiding liep
aanvankelijk lussen vloer en plafond en
vond daarna een weg tussen buitenmuur
en spouwmuur tot bij de fundering waar
de loden buis weer door de binnenmuur
zijn weg vervolgde naar de 25 cm middellijn gresbuis, die vanuit de kelder onder de vloer van het woonhuis, door de
fund•zring naar het wegriool was gelegd.
De loodgieter had zijn werk vakkundig
en keurig verricht, zonder veel beschadigingen aan muurwerk en behangsel.
De oplossing om de afvoerleiding dusdanig tussen spouw en buitenmuur weg te
werken, droeg d·z goedkeuring van de
bewoner van het huis weg.
Maar nu komt de grote fout, die de
loodgieter beging en die pas een jaar
later veel narigheid gaf.

De bewoners van bedoeld huis hoorden, op een goede avond gepiep en gestommel. Waar dit precies vandaan
kwam kon men eerst niet goed vaststellen, doch toen men later op de slaapkamer kwam, bleek het geluid ook daar
te zijn.
Men dacht eerst aan een muizenplaag,
doch het geluid werd na enii;;z dagen
zo hard, dat men besloot de gemeentereiniging maar eens om advies te vragen.
Op een vraag van de man, die de rattenbestrijding uitvoerde, of men wel eens
last had van een minder frisse lucht in
huis, kwam een bevestigend antwoord.
Men ging er nu, na de tek•zning van
de ligging van de rioolafvoerleiding te
hebben bestudeerd toe over, een luikje
te zagen in de vlo•zr van één der benedenkamers. Met een looplamp kroop
een man onder de vloer en constateerde
al direct, dat zich hier ratten bevonden.
In het witte zand waren namelijk afdrukk•zn van rattenpootjes zichtbaar, alsmede uitwerpselen.
Na een langdurige en zeer nauwkeurige inspectie ond•zr deze vloer, kwam
men eindelijk tot de conclusie dat de
loodgieter, die zijn werk ogenschijnlijk
zo keurig had gedaan, tijdens het aanleggen van de afvoerleiding van die vas.te
wastafel een grote fout had begaan, die
de aanleiding was geweest tot de huidige
klachten. D-z man had namelijk in de
gresbuis van de rioolafvoerleiding op onvakkundige wijze getracht een rond
gaatje te hakken, waarin de loden af~oerbuis van de wastafel paste. Zijn poging, om dat gaatje precies pas te maken
mislukte en het werd een groot gat,
waarin de loden buis gemakkelijk een
weg vond.
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