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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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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