DE GEMEENTE AAN HET WOORD
ERVARINGEN MET CUMARINE
Van verscheidene gemeenten ontvingen wij een rapport over hun ervaringen met
het gebruik van cumarine in 1957.
Wij hebben dit zeer op prijs gesteld en ruimen voor deze ervaringen gaarne een
plaats in ons mededelingenblad in, daarbij de hoop uitsprekend dat ook andere
gemeenten eens iets van hun ondervindingen op het gebied van de rattenbestrijding
zullen mededelen.
Gemeentelijke rattenbestrijders, de kolommen van "Rat en Muis" staan te Uwer
beschikking!

In dit nummer geven wij de ervaringen van de gemeente Emmen; de andere inzenders komen in ons volgend nummer aan de beurt.

EMMEN
De rattenbestrijding kan gesplitst worden in 5 onderdelen:
1e. Het wekken van belangstelling bij

2e.
3e.
4e.

Se.

het publiek voor de bestrijding.
Het bekend maken, waar men zich
voor de bestrijding kan melden.
Het uitleggen van het vergif door
de rattenbestrijders.
De controle van de bestrijdingsresultaten en de administratieve uitwerking van deze gegevens.
Het opvoeden van het publiek tot
het treffen van ratweringsmaatregelen.

Hieronder vindt u een uiteenzetting
van de wijze waarop in de gemeente Emmen de uitwerking van de diverse onderdelen plaats vindt.
Het wekken van belangstelling.

Over het algemeen kan gezegd worden,
dat dit wel het moeilijkste probleem
vormt. Op meerdere wijzen is getracht
resultaten te bereiken, elk jaar wordt de
medewerking van de plaatselijke pers ingeroepen voor het plaatsen van door de
Plantenziektenkundige Dienst (thans:
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Directie Wild- en Vogelschade en Jacht,
afd. ratten- en muizenbestrijding; red.
,,Rat en Muis") te Wageningen beschikbaar gestelde artikelen, bovendien worden affiches opgehangen in de openbare
gebouwen.
De resultaten hiervan zijn echter niet
voldoende om een goede bestrijding te
waarborgen. In samenwerking met de
Plantenziektenkundige Dienst is getracht
gratis toegankelijke lezingen met films
over rattenbestrijding te organiseren. Alle mogelijke besturen van verenigingen
en landbouwcoöperaties werden aangeschreven en bovendien werden voor de
bijeenkomsten duidelijke advertenties in
de krant geplaatst; de opkomst was echter bedroevend.
Een betere methode werd gevonden in
een geluidswagen met duidelijke opschriften "gratis rattenbestrijding". Met
vrolijke muziek wordt de aandacht van
het publiek getrokken en door een kort
gesproken woord wordt men opgewekt
aan de bestrijding deel te nemen, waarbij
men zich te gelijker tijd bij de auto voor
bestrijding kan melden.
Als systeem werkt een en ander prima,
helaas zijn de hieraan verbonden kosten

(auto, versterker, B.U.M.A.-rechten en
bedienend personeel) nog al hoog.
Een thans toegepaste methode is het
door de posterijen huis-aan-huis laten
bezorgen van een door de Plantenziektenkundige Dienst gratis ter beschikking
gestelde folder.
Het bekendmaken waar men zich voor
de bestrijding kan melden.

Op het ogenblik wordt hierin voorzien
door in de huis-aan-huis verspreide folder een stempel te drukken waarop het
meldingsadres staat aangegeven.
Het is wellicht mogelijk in de folder
veranderingen aan te brengen, die tot een
beter resultaat zouden kunnen leiden.
De buitenzijde zou duidelijk het opschrift kunnen dragen: ,,gratis rattenbestrijdingsactie", terwijl de achterzijde zou
moeten bestaan uit een antwoordkaart
die zonder portokosten kan worden ingezonden aan de bestrijdingsinstantie.
Het publiek behoeft dan slechts naam
en adres in te vullen en de kaart te posten.
Het uitleggen van het vergif door de
bestrijders.

De methode van uitleggen kan onbesproken blijven, omdat in de opleidingen,
verzorgd door de Plantenziektenkundige
Dienst en in de artikelen in het tijdschrift
"Rat en Muis" hieraan reeds voldoende
aandacht is besteed.
In de gemeente Emmen wordt in tegenstelling tot het advies, niet uitsluitend
gebruik gemaakt van cumarine. Op
plaatsen, waar men slechts last heeft îan
een enkele rat, wordt nog gewerkt met
scilla-truffels.

Een nog niet afdoend opgelost probleem bij de rattenbestrijding, is het
achterlaten van vergif bij de belanghebbenden. Vooral bij cumarine is het noodzakelijk, dat men enig vergif achterlaat,
opdat de bewoner van het perceel de
door de ratten opgenomen porties kan
aanvullen. Ondanks mondelinge waarschuwingen is gebleken, dat dit een gevaar inhoudt. Merkwaardig is enerzijds
de onvoorzichtigheid, waarmede men
met vergif omgaat en anderzijds de angst
om de ratten te laten bestrijden, omdat
er vergif bij wordt gebruikt.
Bij een slager was bv. cumarine achtergelaten, dat naderhand werd aangetroffen in een worstkruidenbusje, dat zonder
enig etiket was geplaatst op een plank temidden van de andere worstkruiden.
(Naast het bij herhaling mondeling
waarschuwen van het publiek, kan het
hier gesignaleerde risico nog meer worden beperkt door:
1. op de bedrijven alleen het bereide
lokaas achter te laten, dus nooit
het onvermengde cumarine-poeder;
2. op de verpakking van het achtergelaten materiaal een etiket te plakken, waarop met duidelijke letters
het woord "vergif" is vermeld,
eventueel met toevoeging van een
doodskop. - Red. ,,Rat en Muis").
Vermoedelijk is deze angst ontstaan
doordat, wanneer men zelf gaat bestrijden, bij de drogisten juist de meest gevaarlijke bestrijdingsmiddelen worden
gekocht.
Voorlichting van drogisten en apothekers over de werking van de bestrijdingsmiddelen en de te gebruiken tegengiften bij ongelukken, lijkt mij wel op
zijn plaats.
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De controle van de bestrijdingsresultaten en de administratieve uitwerking
van deze gegevens.
Tijdens de bestrijding wordt door het
personeel een formulier met enveloppen
voor portvrije terugzending afgegeven.
Op dit formulier (afbeelding A) behoeft
de bewoner -+- 6 dagen na de bestrijding
slechts een kruisje te zetten voor de op
zijn geval van toepassing zijnde kolom,
zijn naam en adres in te vullen en de
circulaire in de medegeleverde enveloppe
te posten.
Wanneer de kolom a is aangeduid,
wordt het adres niet meer bezocht; in de
andere gevallen wordt de bestrijding
door het personeel opnieuw ter hand genomen.
Tijdens de bestrijding nemen de ontsmetters kleine grijze kaartjes meer (afbeelding B) waarop het te behandelen
adres staat aangegeven. Deze adressen
worden per dorp gegroepeerd uit de binnengekomen opgaven. Aan de achterzijde van deze kaartjes worden door de
ontsmetter de bestrijdingsdatum en het
gebruikte vergif vermeld.
Na afloop van de actie worden de gegevens administratief verwerkt op een
blauw kaartje (afbeelding C).
Ten aanzien van elk adres kan dus
worden nagegaan hoeveel maal bestreden
moest worden om het objekt ratvrij te
krijgen en welke bestrijdingsmiddelen
werden gebruikt.
Bij de volgende bestrijdingsactie worden de adressen van het vorig jaar automatisch in de behandeling opgenomen.
Wanneer een perceel twee jaar achtereen
ratvrij is gebleven, wordt de controle
beëindigd.
Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt,

dat de werkzaamheden voorhands zijn
beperkt gebleven tot de besmette percelen. Op de duur zal echter, wanneer de
gelden hiervoor beschikbaar worden gesteld, ook bestreden worden langs de
wallekanten.
Het opwekken van het publiek tot het
treffen van ratweringsmaatregeleo.
Het verkrijgen van medewerking van
het publiek hierbij is niet eenvoudig.
Hoewel de mogelijkheid van het vastleggen van voorschriften in een verordening waarschijnlijk wel aanwezig is,
moet het publiek door voorlichting zelf
zijn belangen gaan begrijpen. Het overheidsapparaat kan hierbij steunen en stimuleren, maar de individuele werkzaamheid moet gehandhaafd blijven.
Een niet te onderschatten nadeel van
ratweringsmaatregelen is, dat ze praktisch steeds geld kosten, al behoeft dat
niet altijd veel te zijn. (Als niet te onderschatten voordeel staat hiertegenover, dat
men bij een goed uitgevoerde ratwering
duurzaam van het gespuis is bevrijd;
red. ,,Rat en Muis").
Wat echter wel mogelijk is, is het opruimen van rommel en voedselresten in
en rond de woningen. Het is ontstellend
om waar te nemen, hoe slecht hieraan
in het veel geprezen zindelijke Nederland
de hand wordt gehouden. Ter activering
van de belanghebbenden op dit punt,
wordt hen na afloop van de bestrijdingsactie een circulaire (afbeelding D) toegezonden.
Wanneer dit artikel door reacties en
suggesties van de lezers weer zou kunnen
leiden tot een meer afdoende bestrijding,
dan wordt hiermede het doel van de
schrijver bereikt.

(Nadat de rattenverdelging in Emmen systematisch ter hand is genomen, is het
aantal aangiften van paratyphusgevallen in deze gemeente teruggelopen.
Red. ,,Rat en Muis").
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GEMEENTEWERKEN EMMEN
Onderwerp:
rattenbestrijding.

Emmen, januari 1958

Door mijn dienst heeft in het door u aangewezen perceel gratis een bestrijding
van ratten plaatsgevonden.
Ik zou het ten zeerste op prijs stellen, indien u een kruisje wilde zetten achter een
van onderstaande op uw geval van toepassing zijnde groepen.
a. Na bestrijding geheel ratvrij. x (we vernemen niets meer)
b. Na bestrijding gedeeltelijk ratvrij.
c. Na bestrijding geen enkel resultaat.
Gaarne ontving ik dit formulier -+- 10 dagen na de bestrijding van u retour,
zodat u gelegenheid heeft gehad de uitwerking te constateren.
Een enveloppe voor portvrije inzending vindt u bijgesloten.
U gelieve uw naam en adres onder op het formulier in te vullen.
Voor de door u te nemen moeite zeg ik u bij voorbaat beleefd dank.
De directeur van gemeentewerken,
G. Maas
In te vullen :
Naam
Adres

J. C. Grupstra
Toren/aan 277
Zd. -Barge

B

14/ 12-'57 cum.
20/ 12-'57

b

30/12-'57

b

4/ 1 -'58

a

1

form.
144
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C
Jaar
1957

1

Dat.

1

R

Dat. l R

14/12 cum. 20/12

b

1

Dat.
30/12

1

R

b

1

Dat.

R

Dat.

R

1 form. l

144
a

4/1-'58 a

1

Belagers van echtelijk geluk
Wageningen, maandagmorgen. Telefoon.
Na wederzijds voorstellen volgt de mededeling: ,,meneer, ik verkeer in een
p ... bui" . Op onze medelevende vraag
of dit uitsluitend aan de maandagmorgen
is te wijten, horen we de verzuchting:
"nee; m'n zoontje wil niet meer thuis
slapen en m'n vrouw staat op 't punt me
te verlaten".
Wij beamen het causale verband tus-

De voorzijde der kaartjes B en C is bestemd voor adressering.
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GEMEENTEWERKEN EMMEN
Afd. VI no. 36
Kantoor:
Raadhuisstraat 4, Emmen.
J. C. Grupstra
Toren/aan 277
Tel. 0.5910-2531 toestel 41.
Zd.-Barge
Onderwerp:
rattenbestrijding.

sen deze waarlijk droevige feiten en het
ontstaan van de zoëven gesignaleerde bui.
Maar onze belangstelling is nu klaarwakker, dus informeren we kies naar de
reden der echtelijke verwijdering. En dan
schiet de aap uit de mouw: ratten.
Hevige angst bij zoonlief, die het ver-

tikt nog één nacht in zo'n heksenketel
te slapen; panische angst ook bij vrouwlief, die een tijdelijke scheiding van tafel
en bed verre verkiest boven een samenzijn, opgeluisterd met lugubere rattenvisioenen. Vertwijfeling tenslotte bij het
gezinshoofd, die moet gedogen dat zijn
liefste bezit door een stelletje uitvaagsel
gedwongen wordt de benen te nemen.
We hebben de radeloze op het hart gedrukt z'n gezin nog even bijeen te houden en hem een bezoek op zeer korte
termijn in het vooruitzicht gesteld. En op
onze verzekering, dat hij heel spoedig
van zijn belagers zal zijn verlost, klinkt
de stem van een herborene: ,,meneer,
ik ben m'n p ... bui kwijt!".

Emmen, 10 febr. 1958
Bij u heeft vanwege mijn dienst gratis bestrijding van ratten plaats gevonden. In
verband hiermede moge ik u een aantal wenken geven, waardoor de aanwezigheid
van ratten in de toekomst kan worden voorkomen. Dit rondschrijven wordt aan
alle belanghebbenden verzonden, zodat wellicht niet alle wenken op uw geval van
toepassing zijn.
1. Houdt de omgeving Yan uw perceel rein. Bergen oud materiaal, turf, oude
kisten e.d. vormen een ideale nestelplaats voor ratten.
2. Gooi geen voedselresten of vuilnis buiten neer. Voederplaatsen geven uitbreiding aan de rattenkolonies.
3. Berg veevoeder op in goed gesloten bussen. Verspreid vee- of kippenvoer op
het terrein lokken ratten aan.
4. Laat kieren en naden, in de bouwwerken waar ratten worden aangetroffen,
dichtmaken. Ratwering is meestal nog belangrijker dan rattenbestrijding.
5. Plaats roosters in afvoeropeningen of afvoerbuizen.
Nu de gemeente veel kosten moet maken om de ratten te bestrijden, lijkt het mij
niet te veel van u gevraagd, dat u probeert geen ratten meer terug te krijgen.
Wanneer u bij uw aktie moeilijkheden ondervindt, dan ben ik bereid mijn ambtenaren u gratis van advies te laten dienen.
De directeur van gemeentewerken,
G. Maas
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