Met de gemeentelijke rattenbestrijder op pad

e. De bergplaatsen van veevoer; het
voer moet onbereikbaar voor
ratten worden opgeborgen.

VRAGEN EN ERVARINGEN J[ t)
A. Ratwering 2)
Moergestel en Oosterhout:
Het blijft moeilijk het publiek tot
het nemen van ratweringsmaatregelen te krijgen. Vooral waar het oude
gebouwen betreft is men bevreesd,
dat de kosten te hoog zullen worden.
Bovendien slingert er op tal van
bedrijven veel rommel rond, in het
bijzonder na een verdelgingsactie.
P.D. Het nemen van ratweringmaatregelen is veelal nog een zwak punt.
Voorop moet echter staan dat men,
waar dit mogelijk is, deze maatregelen neemt.
Daar dit begrip thans echter langzaam begint door te dringen bij het
publiek, moet steeds op de noodzakelijkheid van het nemen van weringsmaatregelen worden gewezen.
Het is ook aan te bevelen, dat de
gemeentelijke bestrijder hierover
eens iets publiceert in het streekblad
of erover spreekt op een bijeenkomst.
Belangrijk is dat na een zuivering
weringsmiddelen worden genomen,
waarbij dan kan worden begonnen
met de kleine gebreken, zoals keldervensters, invoerleidingen, gaten
in deuren, vloeren en muren e.d.
Dat met het treffen van dergelijke
maatregelen wel degelijk succes
wordt bereikt, is reeds meermalen
in de praktijk bewezen, o.a. in een
boerderij in Maarheeze, waar men
1)
2)
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I in het juni-nummer 1957.
zie ook het eerste artikel in dit nummer
en bovendien de nummers juni en september 1957.

herhaaldelijk de ratten verdelgde en
prompt na verloop van tijd opnieuw
werd besmet. Men heeft toen de
verdelging vervangen door een uitgebreide reeks van weringsmaatregelen. Resultaat: de boerderij is nu
al ruim 2 jaar ratvrij.
Opmerkelijk is dat de zwarte (huis-)
ratten vaak in nieuwe boerderijen
voorkomen, waar met weringsmaatregelen uiteraard meer te bereiken
is dan in oude.

In het algemeen zijn er m elke
boerderij bepaalde plaatsen, die
t.o.v. de ratwering speciale aandacht vragen , bijv.:
a. De brandgevel;
ken waar deze
(hetgeen nogal
vindt men de
voor de ratten.

ratten naar het dak van het kippenhok en komen naar binnen.

juist op de plekniet doorloopt
eens voorkomt),
passageplaatsen

b. De ruimte tussen pannen en gevel; in de zomer huizen de ratten

achter het beschoten dak van de
woning en in de herfst trekken
ze weer naar de schuur.
c. De spouwmuren; deze moeten
aan de bovenzijde worden gedicht en niet met een houten
muurplaat, want deze wordt door
de ratten doorgeknaagd.
d. De stapelplaatsen tegen het kippenhok; via deze stapelingen,
die bovendien prachtige nestelgelegenheden vormen, gaan de

f. Graanvoorraden; ook deze zo
veel mogelijk "ratvrij" opbergen.
Men moet, en dit geldt speciaal
t.a.v. de beide laatste punten. steeds
bedenken dat het uitgelegde gif
veel beter wordt opgenomen als er
verder geen eetbare waar voor het
ongedierte te vinden is.
Ratwering is een kwestie van volksopvoeding: men moet het publiek
ervan doordringen dat heel eenvoudige middelen, bv. het aanbrengen
van blikbeslag, roosters en een goede stapeling, vaak al zeer belangrijk
kunnen zijn. Nogmaals: de praktijk
heeft herhaaldelijk aangetoond dat
zij, die goede weringsmaatregelen
treffen, vaak lange tijd geen last
van het gespuis meer ondervinden.
Het is mogelijk de zwarte rat met
een doelmatige verdelging, gevolgd
door een afdoende wering, geheel
uit te roeien.
De bruine rat levert in dit opzicht
meer moeilijkheden op, omdat deze
overal voorkomt: in 't vrije veld,
in riolen, op vuilnisstortplaatsen
enz.
B. Boekel: Moet de landelijke actie
,,bruine rat" worden gehandhaafd?
P.D. Indien deze actie goed wordt georganiseerd en men van de medewerking van het publiek is verzekerd, kan ze zonder twijfel uitnemende resultaten opleveren, vooral
in gemeenten waar nog geen bestrijder is aangesteld.

Tn gemeenten, waar dit wel het geval is, moet de voorkeur worden
gegeven aan een permanente, d.w.z.
systematische bestrijding, liefst wijk
voor wijk , het gehele jaar door.
In deze gevallen zal het uiteraard
gewenst zijn dat de gemeentelijke
bestrijder in de gelegenheid wordt
gesteld voortdurend voor de rattenbestrijding werkzaam te zijn. Een
jaarlijkse algemene actie is dan
onnodig.

Acht men het, ondanks de aanwezigheid van een gemeentelijke bestrijder, raadzaam om eenmaal per
jaar (in december) de bevolking
nog eens extra te activeren, dan is
er tegen een campagne in wat groter verband natuurlijk geen enkel
bezwaar.

C. Veldhoven: De organisatie van de
rattenbestrijding is hier in overleg
met het gemeentebestuur als volgt
geregeld. Allereerst is contact gezocht met de voorzitters van de
plaatselijke boerenbonden, uit welke kringen dan een aantal personen
om medewerking werd verzocht bij
de uitvoeringsmaatregelen: voor elke wijk of voor elke straat één.
Voor deze personen werd door de
P.D. een instructie-avond gegeven.
Voor de gemeente blijven dan ter
behandeling over: industrieterreinen, vuilnisbelten, waterlopen e.d.
P.D. Deze organisatie mag uitstekend
worden genoemd.
Het is ook onze opvatting dat, wanneer eenmaal de belangstelling is
gewekt, de finesses der organisatie
lokaal moeten worden uitgewerkt.
Vandaar ook dat wij voorstanders
zijn van de gemeentelijke bestrijder:
deze heeft immers in eigen omgeving het vertrouwen der inwoners.
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In elke wijk of buurt kan dan voor
assistentie van de gemeentelijke
functionaris worden gezorgd.
De Veldhovense organisatie kan
aan andere gemeenten in overweging worden gegeven.
Wat betreft de medewerking van de
landbouworganisaties nog dit: al
wordt deze medewerking aanvankelijk in 't geheel niet of slechts in
geringe mate gegeven, onze ervaring is dat men die door volhouden
op den duur vaak wèl verkrijgt.
D. Diessen: Moet de propaganda voor
de rattenbestrijding uitgaan van de
P.D. of van de gemeente?
P.D. Voor het voeren van propaganda
kan medewerking worden verkregen van de P.D. in de vorm van
affiches, folders, voordrachten met
film en artikelen voor de plaatselijke pers. Aan de voordrachten zal
echter, gezien enkele minder gunstige ervaringen, de garantie moeten
worden verbonden van een bepaalde minimum -opkomst.
Lokaal kan de propaganda voor de
rattenbestrijding echter uitstekend
worden verzorgd door de gemeentelijke bestrijder en wel door het
schrijven van een artikeltje in de
plaatselijke pers (c.q. wijkblad) of
mondeling bv. op een door de
landbouwconsulent georganiseerde
avond, bij welke gelegenheden dan
in het bijzonder de door het ongedierte aangerichte schade naar voren moet worden gebracht. Voor
de stof van zo'n artikel kan worden
geput uit de inhoud van "Rat en
Muis".
De beste propaganda echter vormt
het· geheel zuiveren van een flinke
rattenhaard; zo'n voorbeeld werkt
door in een gemeente.
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Het is ook aan te bevelen, dat op
een vergadering, bv. van de landbouworganisatie, de resultaten van
een bestrijding in enkele boerderijen door de eigenaars zèlf worden
bekend gemaakt.
Op een dergelijke avond kan dan
tevens de rattenfilm worden vertoond, die steeds beschikbaar is.
De gemeentelijke bestrijder kan het
bestuur van de bond op een en
ander attent maken. Nog effectiever
is: deze film in de plaatselijke bioscoop te laten draaien; ook hiertoe
kan de gemeentelijke bestrijder het
initiatief nemen.
E. Beers: Sommige gemeentebesturen
gaan uit van het standpunt, dat de
rattenbestrijding behoort tot de
competentie van de boerenbond,
hetgeen o.a. zou inhouden dat bv.
mengpoeder aldaar moet worden
gemengd en aan belanghebbenden
verstrekt. Is dit standpunt juist?
P.D. Lang niet altijd. De kardinale vraag
is steeds: hoe en waar moet het gif
worden uitgelegd? Alleen door een
langdurige ervaring leert men op
den duur de beste wijze van uitleggen.
Een voorbeeld uit de praktijk. In
een boerderij, waar een grote partij
haver op zolder was opgeslagen,
ondervond men veel schade van
zwarte ratten, waarop men door
een hond jacht liet maken. Op de
zolder waren enkele kamertjes afgeschut.
In dit object werd de volgende methode toegepast: aan de hond werd
gedurende een paar avonden de zolder als jachtterrein toegewezen, terwijl in de zolderkamertjes cumarine
met haver werd uitgelegd.
Het resultaat was prima en het bewijst tevens dat ook in een "haver-

object" wel degelijk met cumarinehaver kan worden gewerkt, mits
men oog heeft voor de situatie ter
plaatse.
Voorts leert de ervaring, dat de betrokkenen de uitleg van het gif liever tegen betaling overlaten aan bevoegden dan dat ze die uitleg zonder kosten zelf verzorgen.

f
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F. Son: Is het mogelijk bij gemeenteverordening t.a.v. onwillige elementen iets te bereiken?
P.D. Zeer zeker. Reeds vele gemeenten
zijn de mening toegedaan, dat de
ratten niet alleen in december
krachtig moeten worden aangepakt,
maar gedurende het gehele jaar en
dan liefst wijk voor wijk. Helaas
stuit men vaak op tegenwerking of
wanbegrip der inwoners.
Sommige gemeenten hebben daarom een verordening op de bestrijding van ratten en muizen uitgevaardigd, speciaal om het de gemeentelijke bestrijders, waar dit nodig is, mogelijk te maken hun actie
uit te voeren zonder dat hun daarbij belemmeringen van de zijde der
inwoners in de weg worden gelegd.
Daardoor wordt het beoogde doel:
algehele uitroeiing van het ongedierte, bereikt.

l
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Men kan dus door middel van de
verordening bepaalde personen ertoe verplichten toe te staan dat de
ratten op hun bedrijf door of vanwege de gemeente worden verdelgd.
Bovendien is het op die wijze mogelijk op dergelijke bedrijven eenvoudige ratweringsmaatregelen te
doen uitvoeren voor rekening van
de betrokkene. Moeten echter meer
omvangrijke weringsmaatregelen
worden getroffen, dan zal elk geval
afzonderlijk moeten worden bt!ke-

ken (hierbij zullen bv. de financiële
omstandigheden van de betrokkene
een rol kunnen spelen).
Aan gemeenten, die daarvoor belangstelling hebben, kan een concept-verordening worden toegezonden.
Het verplicht stellen van de rattenbestrijding bij een speciale wet, zoals door de gemeente Oosterhout
werd gesuggereerd, waaronder dan
ook de plicht tot aanmelden van
aanwezige ratten of muizen zou
vallen, levert bezwaren op.
Afgezien nog van de juridischt:
moeilijkheden, die bij het in ·1 leven
roepen van een dergelijke wet naar
voren zouden komen, is de P.D.
afkerig van het element van algemene dwang, dat z.i. in vele gevallen een averechtse uitwerking zal
hebben.
Beter is het: het publiek bij herhaling te wijzen op de noodzaak van
verdelgen en het nemen van weringsmaatregelen; de bestrijding dus
te zien als een kwestie van volksopvoeding.
Bepaalde onwilligen, wier woning of
bedrijf een voortdurende bron van
besmetting voor de omgeving
vormt, kan men dan door middel
van de verordening verplichten toe
te staan dat van gemeentewege de
nodige voorzieningen worden getroffen.
G. Diverse gemeenten: Welke maatregelen tegen risico's bij het uitleggen van vergif?
P.D. Om het risico van het uit te leggen
vergif t.a.v. mens; huisdier en vee
zoveel mogelijk te beperken, kan
o.m. gebruik worden gemaakt van:
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a. een schuin tegen de muur geplaatste plank, waartegen enkele
stenen worden gedeponeerd om
schuiven te voorkomen; onder
de plank wordt het gif uitgelegd.
b. omgekeerde veilingkistjes.
c. draineer-buizen, i.v.m. de voorliefde van ratten voor buizen.
Dit systeem kan echter alleen
worden toegepast op plaatsen
waar geen grote kolonies ratten
vertoeven (zie onder H en K).
d. ratten(voer-)kisten (zie tekening).
De afmetingen van de kist mogen
niet te klein zijn, daar het de opzet
is dat er meer ratten tegelijk in
kunnen eten. Aan dit doel beantwoordt een kist met de volgende
maten: lengte 50 cm, breedte 30
cm, hoogte 25 cm.
Toegangsgaten: 5 à 6 cm in het
vierkant; daar de kist binnenshuis
meestal tegen een muur wordt geplaatst, moeten de doorgangen aan
de. muurzijde worden gemaakt.
Op de kist het woord "Rattenvergif" schilderen eventueel met een
doodskop.
De beide schotten in de kist komen

25cm

op ca. 16 cm van de zijwanden en
lopen ongeveer 20 cm door. Ze dienen om andere dieren of kinderen
te beletten het vergiftigde lokaas
te bereiken.
De voerplaats voor de ratten wordt
tussen de beide schotten gemaakt,
welke onderaan met een latje van
3 cm hoog worden verbonden.
De kist moet op een vaste plaats
blijven staan.
Bij gebruik van andere vergiften
dan cumarine-mengpoeder, verdient
het aanbeveling om de ratten te
laten wennen aan de kist door onvergiftigd lokaas aan te bieden. Zodra hiervan flink en regelmatig
wordt gegeten, wordt hetzelfde lokaas met vergif gemengd.
Bij gebruik van cumarine-poeder is
deze voorzorg niet nodig.
Bij gebruik buitenshuis:
a. de kist afdekken met asbestpapier of ander waterproof-materiaal;
b. zorgen dat de kist vast op de
grond staat, zo dat deze niet beweegt als de ratten er binnenkomen.

H. Hoge- en Lage-Zwaluwe :
Welke bestrijdingsmethode voor
poldergemalen en vuilnisbelten?
P.D. In dergelijke moeilijke objecten
moet permanent en zo mogelijk
door middel van voerkisten (zie onder G) vergiftigd lokaas worden
uitgezet.
Vooral het poldergemaal trekt
voortdurend ratten en moet dus
voortdurende aandacht hebben,
vooral in de wintermaanden.

Een voorbeeld uit de praktijk. Een
hotel aan de rand van een polder,
achter het hotel een eendcnvijver,
maar ook tonnen en kuipen met
afval. Een prima-object dus voor
ratten.
Hier werd geadviseerd: het afval
op andere plaatsen deponeren en
het ongedierte bestrijden met cumarine en vleesafval. Na enkele weken werd geen rat meer in het bedrijf aangetroffen.
In genoemde objecten kan zonder
bezwaar met cumarine worden gewerkt, als men de normale voorzorgen maar in acht neemt i.v.m.
het risico van een meermalige opname. Het gebruik van rattenkisten
kan dit risico tot nihil reduceren.
De vuilnisbelt biedt thans in dit opzicht geen moeilijkheden meer. Het
beste recept hiervoor is: regelmatig,
bv. om de 2 maanden, cumarine
met vis- of vleesafval (geen haver!).
Deze methode heeft in de praktijk
al herhaaldelijk uitstekende resultaten opgeleverd.
De belt in Tudderen bv., waar duizenden ratten leefden, werd onder
handen genomen met cumarine plus
vleesafval met het gevolg dat deze
haard volkomen werd gezuivérd.
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Met weinig moeite kan die nu worden "bijgehouden". Ook hier werd
o.m. gebruik gemaakt van permanente voerplaatsen.
Bij de bestrijding van ratten op
een vuilnisbelt moet er o.a. ook rekening mee worden gehouden, dat
de dieren het voedsel altijd zoeken
op een verse stortkop. Om deze kop
wordt nu een ring van voederplaatsen gemaakt, op 8 à 10 meter van
elkaar. Deze ring zal door de ratten
eerder worden bezocht dan de
stortplaats zelf, waar ze het afval
nog moeten uitzoeken.
De gemeente Klundert wijst in dit
verband nog op het gevaar voor
vogels, die op de vuilnisbelt kunnen
vertoeven. Is dit het geval, dan kan
worden geadviseerd het ratttengif
tegen de avond (na schemer) uit te
leggen, het 's morgens weer weg
te halen en dit elke dag te herhalen.
Om ook het geringste risico te ondervangen, kan men het beste van
rattenkisten gebruik maken.
Het spreekt vanzelf dat de cementen voerkist, voorzien van draineerbuizen (iets boven de bodem van
d~ kist aangebracht om te voorkomen dat de ratten direct met het
lokaas de kist weer verlaten), op
een vuilnisbelt niet voldoet. Tn verband met het zich steeds verder
verplaatsen van de stortkop, moet
de voerkist ook steeds worden verplaatst.

J. Moergestel: vraagt naar de beveiliging van graanmijten.
P.D. Mijten kunnen tegen muizen worden beveiligd door:

1. Om de mijt een greppel te graven van ca. 30 cm breed en even
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diep; wanden loodrecht. In de
bodem van de greppel graaft
men een aantal bussen, half gevuld met water, zó dat de bovenrand der bussen gelijk komt
met de bodem van de greppel.
2. De palen, waartussen de mijt ongeveer I meter boven de grond
is opgetast, te voorzien van blikke_n (conische) kragen , omgekeerde potten of oude pannen.
De P.D. verzoekt de gemeenten om,
in gevallen waarin de aanwezigheid
van ratten of muizen in korenmij ten wordt geconstateerd, hiervan
kennis te geven. Zulks ter verkrijging van meer ervaring op dit speciale gebied.
K. Eindhoven: De bestrijding aan waterlopen e.d. stuit vaak op moeilijkheden door de blijvende aanvoer
van ratten, bv. langs de Dommel.

P.D. Dergelijke objecten vergen inderdaad · een voortdurende activiteit
van de zijde der gemeente.
Het beste kunnen langs de waterloop op verschillende plaatsen rattenkisten worden gezet (zie onder
G), waarin steeds vergiftigd lokaas
aanwezig is. Dit vereist een regelmatige controle i.v.m. het aanvullen
(c.q. verversen) van het lokaas.
Aangezien hier langs water wordt
gewerkt, bestaat het gevaar dat de
kisten op den duur vergaan. Daarom heeft men in Maastricht cementen voerkisten vervaardigd met aan
beide zijden een draineerbuis als
ingang voor de ratten (zie G).
Evenals dit in Eindhoven het geval
-is, stroomt een waterloop meestal
door verschillende
gemeenten.
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Uiteraard zal dan door samenwerking van de betrokken gemeenten
een gunstig resultaat kunnen worden bereikt. (zie verder onder N).
L. Diverse gemeenten: Wat te doen tegen optredende stank na een verdelging?

Bij toepassing van andere vergiften
is de werking vaak moeilijker te
bespeuren, omdat de verschijnselen
hierbij van meer algemene aard
zijn.
Thalliumsulfaat-vergiftiging uit zich
o.a. door haaruitval.

***

P.D. Bij de verdelging van de bruine rat,
die als regel in de benedenverdiepingen of onder de vloer leeft, zal
deze onaangename reuk vrijwel niet
optreden, omdat het zieke dier zich
ook onder de grond verbergt.

Tijdens de contactdag, die op 9 mei
van dit jaar in Groningen werd gehouden, zijn enkele vragen en suggesties naar
voren gekomen, die van algemeen belang
moeten worden geacht en die wij hier
laten volgen.

Bij verdelging van de zwarte rat,
die op zolders en in de daken huist,
kan het euvel meer voorkomen,
hoewel dit in de praktijk zeer meevalt.

N. Diverse gemeenten: Het kan voorkomen dat kanalen en wegen, toebehorend aan rijk of provincie,
door de gemeente lopen.
Daar de zorg voor deze objecten
aan speciale lichamen is opgedragen, is het wenselijk, dat ook de
hoofden van deze instanties worden
uitgenodigd voor een voorlichtingsof contactdag voor gemeentelijke
rattenbestrijders.

Een eventueel uitdrogen van het kadaver wordt niet veroorzaakt door
het gebruikte gif, maar is alleen
afhankelijk van de omgeving waar
het dier is gestorven. ln een vochtig
milieu zal het kadaver spoedig tot
rotting overgaan; anders verdroogt
het (mummificatie).
Voor dit probleem (stank en vliegen) is nog geen afdoende oplossing
gevonden. Het beste kan men tegen
de onwelriekende geur een ½- 1%
cresolzeep-oplossing gebruiken (in
opgeloste toestand verspuiten) en
bij een vliegenplaag de vloeren met
een ontsmettingsmiddel behandelen.
M. Moergestel: Kan men aan de rat
zien waaraan hij gestorven is?

P.D. Bij het gebruik van cumarine treden na enkele dagen inwendige
bloedingen op, soms ook wel uitwendig (anus, neus, poten; dus
bloedsporen).

P.D. In deze richting zijn door de P.D.
te Wageningen reeds stappen ondernomen.

De gemeente Hoogezand bv. heeft
in dit verband reeds contact opgenomen met het waterschap Groningen.
Aan gemeenten, waarin bovengemelde situatie zich voordoet, wordt
verzocht de P.D. te Wageningen
da:uvan in kennis te stellen.
0. Muntendam: Wat is de taak van de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdiensten
t.a.v. de rattenbestrijding?

P.D. Organisatorische en technische problemen op dit terrein moeten rechtstreeks met de P.D. te Wageningen
worden behandeld.

P. Ulrum: Bestaat er bij het gebruik
van cumarine tegen de zwarte rat
(die immers tussen dak en beschot
leeft) gevaar voor de volksgezondheid i.v.m. de afvoer van het regenwater?
P.D. Dit gevaar bestaat inderdaad, doch
het kan worden voorkomen door
pakjes met cumarine aan de balken
te spijkeren, dus niet onder de pannen uit te leggen.
Ofwel: door na een actie de goten
schoon te maken.

Zo verliep in 195ó de bt>slrijding in Amsterdam en Rotterdam
Amsterdam

Betreffende de rattenbestrijding in Amsterdam gedurende het jaar 1956 deel ik
U het volgende mede:
Mijn dienst behandelde in het jaar
1956: 2563 klachten, binnengekomen van
particulieren en van gemeentelijke instanties. Naar de oorzaak van hinder kunnen
deze klachten als volgt worden gegroepeerd:

openingen in de gevels
gebreken aan de riolering
defecte luchtrooster
ondergraving van trottoirs
defecte dakbeschieting
ratten in tuinen en volkstuinen
ratten in parken en walbeschoeiingen
ratten in wc's
afbraakterreinen
diverse oorzaken

603
145
368
255
66
456
285
91
81
213
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