Bij de voorplaat : zwarte ratten

Bouwkundige hulp hij de bestrijding
van ratten en muizen
I

ATTENTIE!
Met ingang van 1 februari j.l. is de afdeling Gewervelde Dieren van de Plantenziektenkundige Dienst overgegaan
naar de Hoofdafdeling Wild- en Vogelschade en Jacht van het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
Alle correspondentie betreffende de
bestrijding van ratten en muizen dient
geadresseerd te worden als volgt:
De Heer Directeur van de Hoofdafd.
Wild- en Vogelschade en Jacht
Afdeling Ratten- en muizenbestrijding,
Geertjesweg 15, Wageningen.
Het telefoonnummer blijft 08370-2741.

Wij vestigen er Uw aandacht op, dat
regelmatige toezending alleen geschiedt aan de leiders van de gemeente/ij ke rattenbestrijding, opgeleid door
de afdeling Ratten- en Muizenbestrijding te Wageningen en, voor zover
voorradig, aan hen, die rechtstreeks
bij de rattenbestrijding zijn betrokken.

Vrijwel algemeen wordt de bestrijding
van ratten of muizen slechts beschouwd
als een verdelging van de zich om en in
woning of boerderij ophoudende dieren.
Een mening, welke is voortgekomen uit
de aard van de bekende bestrijdingsacties
en de soms zeer spectaculaire resultaten
van dergelijke acties.
Met deze bestrijding alleen is men er
echter niet.
Ook de meest succesvolle verdelgingsmethode zal steeds een tijdelijk effect
hebben, wanneer niet mede de omstandigheden worden weggenomen, waardoor
zich een nieuwe gemeenschap van ratten
en muizen kan ontwikkelen, welke, gezien het enorme vermenigvuldigingsvermogen van deze dieren, na korte tijd
weer belangrijke schade tengevolge kan
hebben.
Een van deze omstandigheden is het
verminderen van de gelegenheid tot huisvesting op het terrein of in de gebouwen.

In dit kader is reeds verscheidene malen gewezen op bepaalde rommelhoeken
en opslagplaatsen, waarin complete kolonies van deze dieren een onderkomen
kunnen vinden.
Bij het uitwerken en bepalen van verschillende details van nieuwe gebouwen,
kan reeds een belangrijke bijdrage aan
de bestrijding worden gegeven door het
besteden van enige aandacht aan een
constructie die ratten en muizen verhindert het gebouw binnen te dringen, of
een ideale huisvesting te vinden op voor
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de bestrijders moeilijk bereikbare plaatsen.
Over het algemeen zullen deze voorzieningen geen of slechts een zeer geringe kostenverhoging ten gevolge hebben.
Ter illustratie kan het volgende voorbeeld dienen:
Bij een vrijstaand woonhuis met zinken goten op -+- 2.50 m boven het maaiveld vonden bruine ratten via een aangebouwde houten pergola een weg tot
in de goot, waar een klein gaatje in het
dakbeschot toegang gaf tot een, niet door
metselwerk afgesloten ruimte tussen
vloer en plafond. Het openbreken van
de houten vloer was noodzakelijk om
deze ruimte te bereiken. Met het dichtmetselen van de genoemde openingen
tijdens de bouw of het maken van een
kraag om de stijlen van de later aangebrachte pergoh, waren deze onkosten
achterwege gebleven.
Het preventieve karakter van de maatregelen ter voorkoming van het binnendringen van ratten en muizen vormt de
grootste belemmering voor het algemeen
doorvoeren hiervan, hoe onlogisch dit
ook is. Iedere bouwkundige tracht zijn
gebouwen tot het uiterste te vrijwaren
voor het indringen van vocht, dat anders
onverbiddelijk plaats vindt, doch enkele
eenvoudige maatregelen om te voorkomen, dat ongedierte binnen dringt, worden achterwege gelaten.
Op bijgaande tekeningen No. 1- 25,
zijn voor enkele belangrijke onderdelen
verschillende mogelijkheden aangegeven,
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welke het binnendringen van ratten en
muizen, zo niet onmogelijk maken, dan
toch sterk tegengaan.

onder de fundering door, zodat daar
geen speciale constructies meer nodig
zijn.

De tekeningen, pag. 5 t/m 9, kunnen
in enkele groepen worden verdeeld:

In tek. 3 is een niet-vrijdragende tegelvloer aangegeven bij een hei-fundering, hetgeen vooral in klei-gebieden kan
voorkomen. Ter voorkoming van ondergraving kan dan naast de funderingsbalk een betonplankje ter breedte van
30--40 cm worden aangebracht. Teneinde het grondwerk voor de fundering
niet nodeloos te vermeerderen, is het betonplankje niet gelijk met de onderkant
van de funderingsbalk gelegd. Het plankje moet 30--40 cm onder het maaiveld
worden aangebracht.

A. funderingen 1-8

B. dakvoet constructies 9-18
C. gevelbeëindigingen 19-24.
A. Fundering details:
no. 1 en 3 hebben betrekking op onderheide gebouwen. Onder de houten
vrijdragende vloer (zie tek. l) is een betonnen bodemafsluiting gemaakt, welke
behalve rat- en muiswerend ook uit andere gezichtspunten bezien zeer wenselijk
is, vooral waar de hei-fundering veelal
wordt toegepast in gebieden met een hoge grondwaterstand.
Is er kans op verzakking van de ondergrond, een zeer onaangename eigenschap van opgespoten terreinen, dan is
het wenselijk om de bodemafsluiting met
een wapening aan de funderingsbalk vast
te storten, daar anders door scheurvorming weer openingen worden gevormd.
Een steenachtige vrijdragende vloer,
zie fig. 2, zoals beton, holle baksteen
enz. maakt een betonnen bodem niet
noodzakelijk meer. Hier moet er dan
wel op worden gelet, dat ook de ventilatie-openingen in de binnen spouwmuren muisdicht worden uitgevoerd, daar
anders de spouw vanuit de ruimte onder
de vloer goed bereikbaar is en vanwaar
in vele huizen bij een balklaag wel weer
een opening naar binnen is te vinden.
Ligt de onderkant van de funderingsbalk onder de laagste grondwaterstand
of bijv. meer dan 0.70 m onder het maaiveld, dan graven de dieren ook niet meer
4

houten vloer en
balklaag

Ook in tekening no. 4 is de bodemafsluiting weggelaten, hier bij een fundering van gewapend beton op staal. De
straatlaag, welke dan geheel om het gebouw moet aansluiten en de uitstekende
rand van de funderingsplaat vormen belangrijke belemmeringen voor het ondergraven van de fundering.
Aan de constructie van tek. 5, waarbij
naast een gemetselde fundering op staal
een vrijdragende houten vloer is aangegeven met daaronder weer een bodemafsluiting van stampbeton, kan zeker de
voorkeur worden gegeven. Hier is in
aanzicht de constructie van een gemetseld muisdicht-ventilatie-rooster aangegeven. waarbij er steeds nauwkeurig op
gelet dient te worden, dat de spleten de
maximum breedte van 5 mm niet overschrijden.

betonplankje

0

De tekeningen no. 6, 7 en 8 geven elk
een detail onder weer andere omstandigheden. In tek. 6 is nog eens een betonplankje aangegeven, terwijl de zeer brede
aanleg in tek. 8 het ondergraven geheel
voorkomt.
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B. Dakvoetconstructies
De tekeningen 9-14 tonen enkele
constructies voor een dakbedekking met
pannen al of niet op een dakbeschot.
Wordt voor de hemelwaterafvoer geen
goot gemaakt, dan moet er zorg voor
worden gedragen, dat de openingen onder de pannen goed afgesloten worden
met onderpannen, zie tek. 9 en I 1 of
door middel van een vogelschroot, zie
tek. 10, welke aan de onderzijde kan
worden beschermd door een enkele laag
metselwerk, welke 2 cm is uitgemetseld.
Een eventueel dakoverstek als op tek. 12
dient ook zorgvuldig te worden afgewerkt.
Wordt een zinken goot voor de afvoer
van het hemelwater aangebracht en sluit
de goot goed aan bij de muur, dan betekent dit ook een voldoende versperring
van de toegangsweg.
Een punt van veel belang is de afsluiting van de afvoerpijpen met bol-roosters, daar deze afvoerpijpen anders door
ratten zeer gemakkelijk kunnen worden
benut om in de goot te klimmen.
Voor alle dakvoetconstructies is het
steeds aan te bevelen de spouw over enkele lagen dicht te metselen, hetgeen constructief bezien slechts voordelen oplevert en waardoor de spouw aan de bovenzijde volkomen wordt afgesloten.

bedrijfsgebouwen veel wordt gebruikt,
vormt bij minder zorgvuldige uitvoering
gemakkelijke toegangen tot het gebouw.
Een oplossing is hier gegeven door de
muurplaat iets terug te leggen en de openingen tussen bovenkant metselwerk en
golfplaten zorgvuldig met specie dicht te
maken.
Wordt een goot aangebracht, welke
tegen de muur aansluit, zie tek. 18, dan
vormt deze een afdoende beveiliging
waarbij er ook weer op gelet moet worden, dat de afvoerpijpen zijn voorzien
van bol-roosters.
D e tekeningen nr. 19- 24 geven enkele voorbeelden van gevelbeëindigingen
voor verschillende dakbedekkingen. Over
het algemeen wordt zowel door de beeindiging van de dakbedekking op de
muur als door een dakoverstek een goede
en eenvoudige afsluiting gevormd.
Evenals bij de dakvoeten is het ook
bij deze constructies van belang de
spouw over een of twee lagen dicht te
metselen; een goede afsluiting van de
openingen tussen dakbedekking en dakbeschot is dan gewaarborgd.

De afwerking aan de onderzijde is
hier, afgezien van esthetische of constructieve overwegingen van minder belang. De constructie zelf vormt een gesloten geheel.
De toepassing van asbest-cement golfplaten zonder een goot, een constructie
welke vooral bij de bouw van landbouw-
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C. Gevelbeëindigingen

De hierboven beschreven en getekende
details betekenen zeker geen compleet
overzicht van alle goede muis- en ratdichte constructies, noch dat afsluiting op
andere wijze niet goed mogelijk zou zijn.
De tekeningen zijn opgenomen om de
gedachte van het afsluiten beter te kunnen bepalen en om enkele suggesties
naar voren te brengen, welke in ieder
geval kunnen worden toegepast.
In een volgend artikel zullen enkele
andere onderdelen van gebouwen en in
het bijzonder van landbouwbedrijfsgebouwen worden bezien.

De details 15 en 17 geven beide een
constructie voor dakbedekking van dakleer of rubberoid op een dakbeschot of
plaatmateriaal, beide met aangeplakte
goten.

Over eten en vangen van ratten in de Minahassa

Il

Men neme een flinke rat die enkele uren
is bestorven. Na villen en uithalen in
kleine stukjes snijden. Het vlees, gemengd met rijst, zout, spaanse peper en
wat er aan groente is, in een dunwandige
bamboe doen. Na toevoeging van water
de bamboe rechtop of iets schuin in een
zacht houtvuurtje zetten tot de rijst gaar
is. De bamboe daarna opensplijten. Men
eet met de vingers en serveert er palmwijn bij.
Dit is niet uit het "Groot Minahassisch
kookboek", dat overigens niet bestaat,
maar op basis van tekst en uitleg van
een oude alfoer, die zijn ratten aan mij
verkocht. Eigenlijk vond hij het maar
bar jammer dat ik de dieren niet opat
maar liet prepareren voor het museum
in Buitenzorg. Maar ja, van een blanke
kan men altijd bijzondere dingen verwachten en bovendien was de prijs aan trekkelijk.
De grote bosratten in de Minahassa
doen in afmetingen en -smaak niet onder
voor een klein konijn. De zwarte rat van
huizen en erven en de bruine rat van de
havens worden er niet gegeten. De echte
bosratten beschouwt men evenwel als
een delicatesse en er wordt op allerlei
slinkse manieren jacht op gemaakt. Over
de verschillende vangmethoden gaat nu
eigenlijk dit verhaal.

Vangkuilen
Bij reizen door het bos ziet men soms
een gegraven kuil van -+- 1.25 m diep
(zie fig. 1), waarvan de wanden, naar
boven, taps toelopen.
Men graaft deze kuilen steeds op
plaatsen waar het grondwater diep zit,
zodat er geen water in de kuil kan komen. Op de bodem van de kuil gooit
men wat maïskolven en verder plaatst
men er schuin een stam in, waarlangs de
ratten naar beneden kunnen lopen en
er weer uit kunnen klimmen. Na enige
dagen hebben de ratten de kuil gevonden
en men voedert dagelijks tot er geregeld
flink wat mais wordt opgegeten. Daarna haalt men de stam uit de kuil en de
ratten, die reeds aan de kuil gewend zijn,
springen er zonder meer in en kunnen
er niet meer uit. De vangst is meestal
maar eenmalig en kan tot 50 ratten bedragen.
Een tweede methode is dat men ~boven
de kuil, d.w.z. gelijk met het grondoppervlak een bamboe kruis ophangt (fig.
2) met halve maïskolven aan de punten.
De kolven moeten enkele centimeters
van de rand van de kuil blijven zweven.
De ratten klimmen op het kruis en kunnen niet meer op de kant komen, zodat
ze uiteindelijk in de kuil vallen.
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