Van de behandelde
der ondervonden:
in 69 gevallen van
in
90 gevallen van
m 2404 gevallen van

klachten werd hinde zwarte rat,
de woelrat en
de bruine rat.

In verband met bij de behandeling van
rattenklachten geconstateerde bouwtechnische gebreken aan woningen, werden
aan de betreffende huiseigenaren 386
aanschrijvingen verzonden voor het treffen van voorzieningen ter bevordering
van de ratwering. Tevens werden van deze aanschrijvingen afschriften ter kennisneming gezonden aan de directeur van
het G emeentelijk Bouw- en Woningtoezicht.
Van deze dienst werd grote medewerking ondervonden door tijdige terugzending van de mededeling, dat bij controle
de gevraagde voorzieningen bleken te zijn
uitgevoerd. Vele gevallen konden ondershands met de betrokken huiseigenaren
worden opgelost. De medewerking van
de eigenaren, waaronder begrepen de woningbouwverenigingen, mag eveneens
zeer goed worden genoemd.

De proeven met de rioolbehandeling
in het kader van de rattenbestrijding werden dit jaar afgesloten. Hierbij is aangetoond, dat door middel van een plankje, waarop een voerbakje is geconstrueerd, hetwelk in de putten klem gezet kan
worden, ongeveer ter hoogte van de huisriool-uitmondingen, de bestrijding zeer
succesvol kan zijn.
Als lokaas wordt hier uitsluitend haver
met cumarine gebruikt. De afdeling Rioleringen van de Dienst der Publieke Werken verleende hierbij haar medewerking.
Dit jaar werd op vrij grote schaal cumarine gebruikt als verdelgingsmiddel.
Ook het publiek begint langzamerhand
meer vertrouwd te raken met deze middelen. Als lokaas worden in hoofdzaak
haver en brood aangewend.
De Directeur van de Gemeentelijke
Geneeskundige en Gezondheidsdienst,
Amsterdam,
(w.g.) K. Ittmann.

Rotterdam

De rattenbestrijding in fabrieken, pakhuizen en particuliere woningen werd
ook in 1956 wederom intensief voortgezet. Door het op 12 oktober vervallen der
Gemeente-verordening inzake de verplichting van woning- en meubilaironderzoek bij verhuizingen, was er gelegenheid
na genoemde datum de huis-aan-huis-ratten bestrijding enigszins te intensiveren,
hetgeen zeer wenselijk was gezien het
grote aantal klachten over hinder van
ratten in woonwijken.
De periode in het verslagjaar is te kort
om directe resultaten hiervan te merken,
ofschoon deze na verloop van tijd toch
duidelijk tot uitdrukking zullen komen.
In fabrieken, opslagplaatsen en magazijnen werden goede resultaten bereikt;
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geen enkel contract werd wegens ontevredenheid over de bereikte resultaten,
opgezegd.
De jaarlijkse landelijke rattencampagne in 1956 werd gehouden van 14 tot en
met 21 december en hieraan werd ook
door Rotterdam deelgenomen door het
gratis verstrekken van Scilla met lokaas
aan diverse adressen in de stad en omgeving.
Op nevenstaande bladzijde is een overzicht opgenomen van de gebruikte hoeveelheid rr tten- en muizenvergif.
Het grdotste gedeelte hiervan werd
door eigen dienst klaargemaakt en bestond uit Scilla met extract; hiervoor
werden gebruikt 3648 oude broden. Bo-

vendicn werd op grote schaal cumarinemengpoeder met haver gebruikt voor de
rattenbestrijding in bedrijven: 7480 kg
haver en 450 kg cumarine-mengpoeder.
Voor direct gebruik gereed werden
39000 Scilla-blokjes gekocht, doch de
opname en het resultaat van zelf klaargemaakt lokaas zijn beter dan bij de gekochte Scilla-blokjes.
Ook in het afgelopen jaar werd samengewerkt met de dienst van Bouw- en
Woningtoezicht betreffende maatregelen
tot opheffing van bouwtechnische gebreken in gebouwen, welke tot hinder van
ratten aanleiding gaven.

Overzicht gebruikte hoeveelheid rattenen muizenvergif.

Uitgelegd tijdens huis aan
aan huis-actie gedurende
het gehele jaar
575100 stukjes
Afgehaald door particulieren tijdens de campagneweek van 14 t/m 21 december
40900
Verkocht aan diverse
verkoopplaatsen in de
stad en randgemeenten
I 53000
Totaal 769000 stukjes

Hoe de Maastrichtse ratten worden bestreden
Organisatie.

Zodra de inwoners der gemeente last
van ratten hebben, geven zij hiervan kennis aan mijn bedrijf.
De gemeentelijke rattenbestrijder gaat
de opgegeven plaatsen onderzoeken en
legt zelf het lokaas uit.
Aan de bewoners of eigenaars van de
behandelde percelen worden de arbeidsuren en het uitgelegde vergif in rekening
gebracht.
Tijdens de landelijke acties worden
naast de reeds genoemde, nog twee rattenbestrijders ingeschakeld; dan worden
voornamelijk de openbare gelegenheden,
zoals parken, waterkanten, stortplaatsen
enz. onder handen genomen.
Uitleggen van het lokaas.

Oorspronkelijk werd gewerkt met Scilla-brokjes voor bruine- en met torpedo's
voor zwarte ratten, doch hiermee werden
minder goede resultaten bereikt.
Vervolgens werd een proef genomen
met het uitleggen van brood met cuma-

rine-poeder voor bruine- en haver met
slaolie en cumarine-poeder voor zwarte
ratten. Het resultaat hiervan is fantastisch.
Brood resp. haver met slaolie wordt
door de inwoners verstrekt. Een en ander
wordt bewerkt met cumarine-poeder en
door de rattenbestrijder op de door hem
gevonden plaatsen of paden, waar de
ratten zich plegen op te houden of waar
zij zich langs bewegen, uitgelegd.
Dagelijks wordt het uitgelegde lokaas
gecontroleerd en eventueel aangevuld.
Doorgaans wordt na vier dagen niets
meer van het lokaas opgenomen. In enkele gevallen werd bij het bestrijden van
de bruine rat het met cumarine behandelde brood niet aangeraakt. Toen in de
plaats hiervan haver met slaolie en cumarine-poeder werd uitgelegd, werd dit
grif opgenomen en was het perceel na
enkele dagen vrij van ratten.
Resultaten.

Met de beide laatstgenoemde methoden
van ratten bestrijding worden uitstekende
resultaten geboekt, gezien het feit, dat op
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geen enkele der behandelde plaatsen een
nieuwe bestrijding behoefde te worden
toegepast en getuige de vele lof- en dankbetuigingen aan het adres van de rattenbestrijder, die ik van de zijde van vele
instanties en particulieren mocht ontvangen.
De Directeur van Openbare Werken
van Maastricht,
(w.g.) Drs. J. J. J. v. d. Venne.
En nu laten wij het woord aan de heer
J. Paulissen, gemeentelijke rattenbestrijder van Maastricht:
Naar aanleiding van uw verzoek, geef
ik U onderstaand mijn indrukken over
de ervaringen met betrekking tot de bestrijding van de zwarte en de bruine rat.
In het algemeen kon in het begin worden geconstateerd, dat de mensen sceptisch stonden tegenover de nieuwe me-

thode. Men had het vertrouwen in de
deugdelijkheid der bestrijdingsmiddelen
verloren. Men was de ratten te lijf gegaan
met Scilla-koekjes en torpedo's, die bij
de gemeente werden gekocht, doch ondervond dat de Scilla-koekjes rustig bleven liggen en dat de ratten met de torpedo's zelfs nesten bouwden. Men was dus
niet erg toeschietelijk, alhoewel ik het
nieuwe middel sterk propageerde.
Dit nieuwe middel was haver, bewerkt
met slaolie en cumarine-poeder. Schoorvoetend kwam het eerste schaap over de
dam en toen de betreffende boerderij gezuiverd was met het nieuwe middel, heb
ik enkele kadavers medegenomen en laten fotograferen. Met deze foto heb ik
de boerderijen afgelopen en toen had ik
meer succes.
Allengs liet een groot aantal boeren
hun eigendommen met het bovengenoemde middel (haver met slaolie en cumarine) behandelen. Ook verschillende andere instellingen en particulieren maken nu
graag gebruik van onze diensten en ze
zijn zeer tevreden, getuige diverse dankbetuigingen o.a. van de Commandant der
Tapijnkazerne en de Vereniging Dierenpark e.d.
De rattenbestrijdingsdienst werkt thans
voortreffelijk. Eén telefoontje en wij
trekken er op af en in betrekkelijk korte
tijd is het rattenprobleem opgelost.
Als de Commandant der Tapijnkazerne
verklaart, dat het gehele kazernecomplex
na de behandeling vrij van ratten is, zegt
dit toch wel iets.
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Ten slotte nog een cijfer. Bij 20 uur
bestrijding van ratten op diverse punten
in de gemeente met haver, slaolie en cumarine, werden 460 kadavers geteld.
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Bij voldoende belangstelling zullen van
de ratweringsartikelen in "Rat en Muis"
van juni en september 1957, overdrukken
verkrijgbaar worden gesteld.
Deze overdrukken zullen dus zowel de
tekst als de afbeeldingen in deze artikelen
omvatten.
De kosten van de overdrukken, die athankelijk zijn van het aantal aangevraagde exemplaren, zijn niet hoog en komen
voor rekening van de aanvrager.
Belangstellenden worden verzocht zo
spoedig mogelijk voorlopig op te geven
aan de Afdeling Gewervelde Dieren van
de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen, hoeveel exemplaren van elk
van de artikelen zij wensen te ontvangen.
Aan de hand van de ontvangen aanvragen zal dan de prijs worden vastgesteld, zodat daarna een definitieve bestelling kan volgen.

\ ________ ___

J. Paulissen,
gem. rattenbestrijder van Maastricht
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Overdrukken van
Ratweringsarlike len
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