De resultaten van de verdelging
wij vestigen er Uw aandacht op, dat\
regelmatige toezending alleen geschiedt aan de leiders van de gemeentelijke rallenbestrijding, opgeleid door
de Plantenziektenkundige Dienst, en,
voor zover voorradig, aan hen, die
rechtstreeks bij de rattenbestrijding
\___zijn betrokken.

blijvend maken!

(

Bij de voorplaat: aangeknaagde muurplaat

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN
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In ons vorig artikel hebben wij gew~
zen op de ventilatieopeningen in de
spouwmuren. Deze openingen mogen
niet meer dan 0,5 cm breed zijn. Daardoor wordt het niet alleen voor de ratten onmogelijk om in de spouw te komen, ook de muizen worden dan geweerd.
Rzdenk echter dat er ook meestal
ventilatieopeningen voor de spouw zijn
onder de vloer. Vergeet ook deze niet
ce controleren en zonodig te verbeteren.
Maar hiermede zijn we nog niet klaar
met de spouwmuren. We moeten nog de
bovenkant daarvan eens bekijken. In
vele gevallen, voo,al in de oudere boerderijen, is de spouw afgedekt met een
houten balk, de zg. muurplaat. Bij àe
oplevering van de boerderij is de spouw
daarmede natuurlijk goed afg,zsloten. Op
den duur gaat het hout echter krimpen,
er ontstaat een spleet tussen de muurplaat en de muur. Dit geeft een aangrijpingspunt voor de ratten. De spleet
een wzinig uitknagen en de ratten kunnen naar binnen. (afb. 1).
Deze toegangen kunnen als volgt worden dicht gemaakt :
Een stalen plaat van de vereiste breedte wordt op de muurplaat vastgespijkerd
met de nodige oversteek. De ruimte tussen de staalplaat, zijkant muurplaat en
de bovenkant van de binnenste spouwmuur wordt nu met cement opgevuld.
Door van te voren in de staalplaat geslagen gaten worden spijkers in de nog
slappe cement gestoken. Hierdoor wordt
voorkomen dat de staalplaat als de specie verhardt en mocht krimpen, los laat
(afb. 2).
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Een andere situatie laten de afb. 3 en
4 en de tekening (afb. 5) zien. Hier zijn
aan de overzijde van de muurplaat stenen ingemetseld. Dit waren de zijmuren.
Ook de topgevels zijn spouwmuren.
De buitenste spouwmuur is altijd tot
onderaan de pannen opgetrokken. De
eerste rij pannen is op dez•<! muur vastgemetseld. De binnenste spouwmuur
houdt vaak lager op, zodat de panlat~
ten doorlopen tot tegen de buitenste
muur. De spouw is dan over de gehele
lengte op,in. De ratten kunnen dus overal binnenkomen en komen dan hetzij
direct in de ruimte op zolder of in de
ruimte tussen de beschieting en de kap.
Hier moet de tweede rij pannen op
de binnen spouwmuur worden vastgemetseld. Dit kan gebeuren door de 3e,
4e en Se rij pa'.lnen weg te nemen en
2 of 3 pannen van de 2e rij. Van de
dakvoet naar de nok toewerkend wordt
de specie steeds vlak afgestreken van de
bovenkant van de O'.lderliggende pan
aar. de bovenkant van de bovenliggende
panlat. Op deze specie wordt dan weer
een pan gelegd, enzovoort (afb. 6 en 7).

De brandmuur.
Hoewel de bouwvoorschriften t.a.v. de
brandmuur als regel wel het nodige voorschrijven, zien we in de praktijk dat hier
nak weinig de hand aan wordt gehou~
den, waardoor de brandwerende werking van deze muur maar heel twijfelachtig is.
We zien dan vaak het beeld zoals
afb. 8 laat zien. De foto is genomen
van de schuurkant.

De nokvorsten zijn vastgemetseld.
Daardoor is het niet mogelijk de bovenste
pannen van iedere rij weg te nemen zonder deze te breken. Deze pannen moeten
van binnen uit op de muur worden vastgemetseld, evenals de vorstpan zelf.

De gordingen van de woonhuiskap
zijn zo opgelegd in de brandmuur, dat de
koppen er door heen steken in de schuurruimte. De panlatten van de kapgedeelten van het woonhuis en de schuur lopen over de brandmuur heen. De dakpannen moeten hier op de brandmuur
worden vastgemetseld, zodat er geen
contact meer is tussen de ruimte in de
beschoten kap en de schuur. Afb. 9
laat de gording oplegging zien van boven af, nadat de pannen zijn weggenomen. De kleur van het hout laar zien, dat
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Afb. 5

De ruimte onder de vorstpan is meestal
vrij groot en moeilijk te bereiken doordat
de nokbalk in de weg zit. Om dit gat te
dichten maakt men een paar proppen van
hooi en cement en stopt die eerst in het
gat. De ingebrachte specie zal dan niet
meer zo gemakkelijk in de spouw vallen.
Na het aanbrengen van deze prop wordt
een en ander verder afgewerkt.

Afb. 7
Afb. 9

er veel rattenverkeer is geweest langs
deze weg, want de panlat waar de pan
op heeft gelegen steekt licht af tegen het
hout van spoor en gordingkop.

Actie tegen de bruine rat
december 1956

Afb. JO

Het gehele gat moet worden volgezet met specie tot tegen de onderkant
van de pan.
Hier werken dus de rahveringsmaatregelen ook brandwerend.
En dan ten slotte nog dit :
waar de hemelwaterafvoer in verbindin!Z
staat met de riolen of een open verbin~
ding heeft met de buitenwereld moet
de opening van de regenpijp in de dak-

Nog te veel ratten genieten ruim 11 maanden van
het jaar een weldadige rust.
goot voorzien worden van een bolroostcr zoals afb. 10 toont; vooral in zwar.te
rat--gebieden is het aan .te bevelen de
regenpijp te voorzien van een conische
ratweringskraag, zoals afb. 11 laat zien.

1
4

PERSPECTIEF

ZIJAANZICHT

BOVENAANZICHT

"'~
'

"

~

s

~

-~
Conische ratweri11gskraag.

Driekwart van het aantal nederlandse
gemeenten neemt nu deel aan de d<!cember-campagne tegen de bruine rat: het
waren er in 19 5 6, om precies te zijn, 7 57.
En het feit, dat van dit drie/ vierde deel
bijna 600 geme><!nten een of meer opgeleide raUenbestrijders rijk zijn (zie blz.
10) zou een optimistische buitenstaander
de opmerking kunnen ontlokken : ,,ons
nationaal rattenbezit moet wel zienderogen krimpen" .
Dat wij deze optimist vooralsnog niet
in het g,ûijk kunnen stellen, gronden wij
op twee feiten, die nog te veel uit het
oog worden verloren, nl. :
1. Een jaar telt 12 maanden.
2. Zonder ratwering geen deugdelijke bestrijding.

muur

Afb. 11.

Ratwerin~ blijft de zwakke stee!
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Wanneer binnen een tijdsbestek van
12 maanden de ratten slechts één week
(in decemb-<!r) flink worden aangepakt,
dan is er alle reden voor het ongedierte
zich daarover te verheugen. Het betekent immers dat het in de resterende
51 weken weer volop in staat wordt gesteld zich van de geleden verliezen te
gaan herstellen. Hoe vlug dit hers.tel in
z'n werk gaat, leren ons de voortplantingscijfers wel.
Zek•<!r, wij hebben kunnen constateren,
dat in tal van gemeenten de rattenbes.trijder het gehele jaar door zijn aan-
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dacht aan rat en muis kan wijden en
dat velen van hen opmerkelijke resultaten boeken. Tussen haakjes : een bewijs dus dat het wel degelijk goed kan
(zie de nummers van augustus 1956 en
maart 1957 van dit blad, onder " Rattenspiegel").
Helaas echter blijkt in nog te veel
gemeenten de agressie tegen het schadelijke en gevaarlijke ongedierte na december vrijwel op te houden.
Wil de bovenstaande optimistische uitlating dan ook in vervulling gaan, dan
is het noodzakelijk dat alle gemeentelijk<! rattenbestrijders in de gelegenheid
worden gesteld niet één, maar 52 weken
in het jaar op hun qui-vive te zijn t.a.v.
het leger knagers. Dat houdt dus in,
dat zij niet alleen leiding geven tijdens
de actie en de nabestrijding, maar dat zij
gedurende 12 maanden hun gemeente
systematisch, liefst wijk voor wijk, behandelen.
Een ze,u zwak punt in de rattenbestrijdingspraktijk is nog steeds de kwestie van de ratwering. Een punt echter,
waarbij het publiek zelf als eerste schuldige is aan te wijzen.
Wat toch is maar al te vaak het geval?
Ten eerste mag hier gesignaleerd worden de bijkans onuitroeibare g•<!woonte
om de ratten tijdens een verdelgingsactie
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