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DE GEMEENTE AAN HET WOORD
ERVARINGEN MET CUMARINE Il
Zoals wij in ons vorig nummer hebben aangekondigd, laten wij nu enkele andere
gemeenten aan het woord over hun ervaringen met het gebruik van cumarine in
1957, nl. Schiedam, Roosendaal, Bergen op Zoom en Someren.

SCHIEDAM
A

Koudekerke :
De resultaten met scilla waren zeer
onvoldoende. Cumarine voldeed zeer
goed, vooral op vuilnisbelten.
Midwoud:
Cumarine werkt veel beter; dit is zon der uitzondering het antwoord uit alle
plaatsen, ook van de gemeenschappelijke bestrijding West-Friesland.
Oldekerk:
Cumarine is uitgesproken beter.
Ophemert:
Scilla is ten opzichte van cumarine
waardeloos.
Ruinen:
Cumarine werd gebruikt voor hopeloze
gevallen.
Standdaarbuiten :
Met cumarine wordt meer een algemene verdelging verkregen.
Tudderen:
Met cumarine 40% betere resultaten.
Utingeradeel :
Cumarine-haver ruimt ook de laatste
rat op.

Wassenaar:
Cumarine werkt veel radicaler: de laatste rat wordt ook gedood.
Wognum:
Cumarine wordt veel beter opgenomen; er werden veel oude ratten mee
gedood.
Zweeloo:
Met cumarine komt men tot algehele
verdelging.
Zwolle:
Verschillende gevallen waarin voorheen met scilla-blokjes nimmer afdoende resultaten werden verkregen,
zijn nu met cumarine behandeld met
als gevolg dat hier absoluut geen rat
meer wordt ontdekt.
De behandeling met cumarine vergt
wel meer tijd en zorg: in vele gevallen
moest cumarine-haver 3 à 4 maal worden bijgevuld.
Een aangename bijkomstigheid:
bij
toepassing van cumarine vindt men de
dode dieren , wat bij scilla niet het
geval is. Dit werkt t.a.v. de bestrijders
stimulerend.

Bruine rat

Na bekendmakingen in de dagbladen
werd begonnen met de bestrijding omstreeks 15 november 1957.
Aanvankelijk werden weinig gevallen
aangegeven door het publiek, doch naarmate de bestrijding langer duurde en er
resultaten geboekt werden , vooral aangetoond door het vinden van dode ratten ,
kwamen steeds meer aangiften van de
zijde van het publiek binnen, waardoor
een goed overzicht werd verkregen over
de rattenstand.
Alle gegevens zijn zorgvuldig genoteerd en gerangschikt op straat en huisnummer, zodat ook voor volgende acties
een goed uitgangspunt verkregen is.
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[n tegenstelling tot voorgaande jaren,
waarin praktisch alleen met scilla-koekjes of truffels is gewerkt, werden in 1957
vrijwel uitsluitend cumarine-preparaten
gebruikt, hoofdzakelijk in de vorm van
mengpoeder. Bij wijze van proef zijn
2000 porties van de handel betrokken
bestaande uit havermout met cumarinepoeder.
Gebleken is dat dit lokaas niet goed
wordt opgenomen. Vermoedelijk is de havermout te zacht. Een rat knaagt blijkbaar liever aan harder voedsel.
Eerste kwaliteit haver, vermengd met
cumarinepoeder en een weinig slaolie,
werd steeds goed opgenomen.
Na een proef met extra toevoeging van

kanen , afkomstig van uitgesmolten paardevet, aan de porties, werd hiermede
doorgegaan.
De kanen, ook zonder haver, vermengd
met cumarinepoeder werden gretig opgenomen. Dit voedsel is ook vrij hard
en de poeder blijft er goed aan kleven.
Aan ieder pakje lokaas wordt -+- 1/ 6 gedeelte kanen toegevoegd.

In bepaalde gevallen, waarin moeilijk
met cumarine gewerkt kon worden , werd
nog sc illa-extract gebruikt vermengd met
stukjes brood en kanen. Ook hiermede
werden wel resultaten bereikt.
Een bezwaar van de toevoeging van
kanen kan zijn dat bv. katten hiervan
gaan eten, hetgeen niet het geval is met
uitsluitend haver en cumarine. Echter zijn
geen gevallen bekend geworden waarin
zulks geschied is.
In totaal werden buiten de eerder genoemde 2000 porties met havermout,
13200 porties cumarine-lokaas en strooipoeder gebruikt. Voor het mengen van
de haver, kanen en cumarinepoeder is
een eenvoudige mengtrommel geconstrueerd, aangedreven door een kleine elektromotor. Hierdoor wordt een goede en
snelle vermenging verkregen, terwijl door
de grotere hoeveelheden die hierdoor
klaargemaakt kunnen worden, beter de
juiste mengverhouding aangehouden kan
worden.
Daarnaast zijn verwerkt 7 liter scillaextract met gebruikmaking van stukjes
witbrood.
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Het zichtbare resultaat nl. 111 dode
ratten en 2 levende is n.m.m. nog niet
voldoende, maar is zeer veel beter dan
ooit in voorgaande jaren het geval was.
Wel staat vast dat veel meer ratten zijn
uitgeroeid, gezien de sterk verminderde
aanvraag tot verkoop van rattengif en
het minder worden van de klachten.

papier gebruikt (boterhampapier), nadien
bleek een zakje van zachter papier beter
te voldoen. Mogelijk sluit vetvrij papier
ook de lucht van het lokaas te veel af,
terwijl zachter papier van buiten wat
vettig wordt, waardoor naar het schijnt
de zakjes eerder door de ratten bemerkt
worden en aangevreten.

Door het vinden van dode ratten krijgt
het publiek meer en meer vertrouwen
in de bestrijdingsmaatregelen en ook in
de raadgevingen aangaande de ratwering.

Tijdens de bestrijdingsactie is opgemerkt hoeveel nog bereikt kan worden
met vaak eenvoudige maatregelen tegen
het binnendringen van ratten in gebouwen (ratwering). Verschillende adviezen
op dit gebied werden gegeven, terwijl
ook diverse meldingen gemaakt werden
van afgebroken riolen, gaten in buitenmuren, straatverzakkingen e.d. Ook t.a.v.
het omspringen met en bewaren van
voedselresten en voeder voor kippen, konijnen, duiven enz. werden de nodige
raadgevingen verstrekt.

rn de afgelopen actie werden alle bestrijdingsmaatregelen genomen door personeel van de Dienst zulks in tegenstelling tot andere jaren, waarin het lokaas,
in dat geval scilla-brokjes, aan het publiek uitgegeven werden in de hoop dat
deze te bestemder plaatse terecht zouden
komen. In de praktijk is wel gebleken dat
dit voor het overgrote gedeelte beslist
niet het geval was.
Wil men enige, laat staan goede resultaten bereiken bij de rattenbestrijding
dan moet het uitleggen, het controleren
en het bijvullen van de lokaasporties
n.m.m. zeer zeker niet door het publiek
geschieden. Door ook buiten de tijd van
de landelijke actie de voorkomende gevallen vanwege de Dienst te laten behandelen zullen m.i. betere resultaten bereikt
worden en zal hierdoor de taak van de
Dienst tijdens de landelijke actie verlicht
worden. Een en ander houdt in dat in
een bestrijdingsactie belangrijk meer tijd
gaat zitten en men meer personeel moet
inschakelen om toch binnen een redelijke
termijn de actie te kunnen sluiten. Ook
de toepassing van cumarine vergt meer
tijd i.v.m. de nodige controles na het
uitleggen. Over het algemeen werd te
Schiedam na uitlegging 4 tot 7 keer gecontroleerd en bijgevuld.
Aanvankelijk werd voor de verpakking
van de porties haver een soort vetvrij
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Het gebied van Schiedam (stadsgedeelte en landelijk gedeelte) werd geheel af.
gewerkt van oost naar west. De actie
werd afgesloten op 15 mei 1958 en heeft
derhalve 6 maanden geduurd. Als gevolg
van gebrek aan personeel heeft een en
ander meer tijd in beslag genomen dan
nodig zou zijn, maar een zorgvuldig uitgevoerde bestrijdingsactie met gebruikmaking van cumarine zal voor Schiedam
toch zeker 3 à 4 maanden moeten duren.
Gemiddeld is gedurende de actie met
3 man gewerkt, gerekend zonder het toezicht.
Als eindconclusie kan vermeld worden
dat de bestrijding van de bruine rat (en
ook zwarte rat; zie onder B) met cumarine-preparaten zeer goede resultaten
geeft. Een zorgvuldige uitvoering van de
bestrijdingsmaatregelen en een goede
voorlichting van het bij de bestrijding
betrokken personeel zijn echter van groot
belang.

Zwarte rat
Tijdens de bestrijdingsactie tegen de
bruine rat, werden enkele gevallen van
zwarte ratten mede behandeld.

verwijderd, zodat de ratten er niet biJ
konden komen. Door een plotseling optredende bedrijvigheid in het pakhuis kon
helaas niet voortgegaan worden met het
verdelgen van ook deze laatste ratten.

In een geval waarbij het vermoedelijk
om 1 exemplaar ging, werd na enige opname van haver en cumarine met afdoende succes gebruik gemaakt van zinkfosfide-patronen.

Geconstateerd is dat de zwarte rat veel
moeiliiker te bestrijden is dan de bruine
rat. Cumarine is echter ook daarbij een
goed bestrijdingsmiddel.

B

Een tweede geval betrof een zwarte
rat in een kelder(!), die met cumarine
en haver opgeruimd werd.
Het laatste geval speelde zich af op
een zolder van een complex van oude
pakhuizen waar levensmiddelen waren
opgeslagen o.a. ongepelde amandelen en
crisp bread (verpakt). Hoofdzakelijk werden deze 2 soorten voedsel in grote hoeveelheden geconsumeerd door de ratten.
Daarnaast echter werden gedroogde pruimen, rozijnen e.d. aangevreten. De ratten, die op de daken huisden, kwamen
iedere avond en nacht via gaten in het
dakbeschot naar binnen.
De bestrijding werd aangevangen met
cumarinestrooipoeder en haver gemengd
met cumarinepoeder. Grote hoeveelheden van de haverporties werden verorberd, waarbij het opviel dat soms in enkele dagen geen rat op de zolder kwam.
Bij het opruimen van de zolder werden
25 dode ratten gevonden.
Evenwel bleken nog wekenlang 1 of 2
ratten 's nachts op de zolder te komen en
zeer opmerkelijk was dat deze laatste
exemplaren geen korrel haver met cumarine meer aanraakten. Ook ongepelde
amandelen met cumarine werden niet opgenomen. Lokaas is toen gemaakt van
crisp bread met cumarinepoeder en met
thallium. Dit werd wel opgenomen, nadien ook niet meer. Tijdens deze proeven
werd de voorraad ongepelde amandelen
en crisp bread 's avonds van de vl~er

C Woe1rat
Veel klachten werden vernomen van
ratten in een volkstuinencomplex. Bij onderzoek bleek dat gesproken kon worden
van een ware plaag van woelratten. Ook
bleken verschillende waterkeringen volkomen poreus geworden te zijn door de
vele gangen van woelratten.
Vele tulpenbollen, vruchtbomen e.d.
zijn ten slachtoffer gevallen van de woelratten. Het gehele complex plus aangrenzende polders is bestreden met thallium.
Uitgelegd zijn 5400 pakjes waarin verwerkt grof geraspte peen vermengd met
1% thallium. Ook werden gekookte aardappelen en zonnepitten verwerkt, doch
dit voedsel werd minder goed opgenomen. Tevens werd een 5-tal fuiken gebruikt waarin tot heden 30 levende ratten en 9 dode werden aangetroffen; 4
dode woelratten werden gevonden in de
sloten.
Met de bestrijding van
woelratten
wordt voortgegaan, vooral met gebruikmaking van fuiken.
De in voorjaar en zomer hogere begroeiing van slootkanten e.d. bemoeilijkt
in deze periode het uitleggen van lokaas,
terwijl de woelrat bovendien ander en
vers voedsel in overvloed kan vinden.
De Direkteur van de Gemeentelijke
Vervoer-, Reiniging,s- en Ontsmettingsdienst,

KRAAN
11

7
1
ROOSENDAAL
In juli 1957 werd mij verzocht de bestrijding van rat en muis op mij te nemen. Als bestrijdingsmiddel had ik ter
beschikking cumarine en scilla-blokjes.
Mijn eerste opgave bestond uit het
behandelen van twee boerderijen waar
volop bruine ratten aanwezig waren. Op
de eerste plaats ben ik begonnen met in
de gaten waarlangs de ratten kwamen,
scilla-blokjes te leggen; dit had tot resultaat dat na enkele dagen tientallen
dode ratten werden gevonden. Dat er
echter nog genoeg aanwezig waren, kon
men in de varkensvoerbakken konstateren: volop uitwerpselen en nieuwe gaten.
Ik heb de bewoners van deze panden
verzocht om deze bakken, vooral
·s avonds, goed af te sluiten en ben direkt begonnen met cumarine gemengd
met haver en olie. Maar de volgende dag
bleek de haver overal, zelfs midden op
de vloer, verspreid te liggen, zonder dat
er iets van gegeten was. Deze haver heb
ik stilletjes laten liggen en omdat de ratten bezig geweest waren om in de voerbakken te komen, kwam ik tot de konklusie dat zij liever varkensmeel hadden
dan haver.
Dit werd dan ook door mij verschaft,
gemengd met cumarine, een beetje aangevocht met wat melk, soms met wat
water en in oude klompen overal waar
de ratten kwamen, neergezet. De eerste
nacht werd er hoegenaamd niets van gegeten, maar daarna konden wij het am per bijhouden met voeren. Na acht dagen
was het resultaat: geen enkele rat of muis
meer aanwezig op deze boerderijen.
Ook op een andere boederij, met zwarte ratten ditmaal, heb ik ze op dezelfde
manier weten te verdelgen.
Cumarine om op de boerderij te werken, is onmisbaar.
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In het centrum van de stad waar
zich enkele ratten ophouden, is het wel
gemakkelijk om met scilla-blokjes te
werken, maar men dient er ook voor te
zorgen steeds cumarine bij zich te hebben; deze kan men gebruiken om door
het voedsel, dat de rat tot zich neemt,
te mengen.
Op een plaats aan de rand van het
centrum kwamen steeds ratten uit de riolering en omdat deze dieren meestal verzadigd waren, was het moeilijk om ze
te verdelgen. Scilla-blokjes lustten ze niet,
haver met cumarine evenmin; daarom
had ik besloten, met hulp van de bewoners van het bewuste pand, met etensresten en dergelijke, gemengd met cumarine, de ratten te lijf te gaan. Het heeft
wel iets langer geduurd dan normaal,
maar de ratten zijn verdelgd.
Het feit dat in dit laatste geval meer
geduld moest beoefend worden, kwam
omdat het waarschijnlijk was, dat steeds
andere ratten uit de riolering kwamen
met de bedoeling nestgelegenheid te zoeken. Bij deze gelegenheid heb ik ook
gebruik gemaakt van cumarine-strooipoeder en waarschijnlijk heeft dit bijgedragen aan bovengenoemd sukses.
Op een industrieterrein wemelde het
van ratten en daar deze dieren zich
buitenshuis ophielden, besloot ik om uitsluitend cumarine te gebruiken. Cumarine, gemengd met afval van een koek fabriek, bracht dood en verderf onder
deze dieren. Dikwijls wordt dit terrein
nog door mij bezocht, maar van ratten
is geen spoor meer waar te nemen.
De gemeentelijke rattenbestrijder

BERGEN OP ZOOM
Naar aanleiding van het door Uw
Dienst toegezonden formulier om enkele
gegevens te verschaffen over de afgelopen winteractie tegen de bruine rat, wilde
ik U enige uitvoerige mededelingen doen
over de rattenbestrijding in Bergen op
Zoom.
Aan de landelijke actie in december
'56, heeft m'n dienst nog deelgenomen,
door het uitleggen van plm. 35.000 scillablokjes. De resultaten waren niet van
dien aard om de loftrompet te steken,
weshalve ondergetekende ervan heeft afgezien om op grote schaal en in een zo
korte periode, met scilla te werken. Alle
meldingen die na januari '57 binnenkwamen, werden toen alleen behandeld met
een lokaas vermengd met cumarine. Bij
de boeren bestond het lokaas uit haver en
slaolie, bij de particulieren uit voor de
consumptie afgekeurde havermout. Deze
proef is zeer geslaagd, aangezien het lokaas grif werd opgenomen en de resultaten zichtbaar waren. De laatste maan•
den gebruik ik bij particulieren als lokaas geplette haver. Dit naar aanleiding
van het feit dat er geen afgekeurde havermout voorhanden was. Bij dit lokaas is
ook geen slaolie nodig, en de houdbaarheid is bijna onbeperkt. Deze proef
slaagde ook uitstekend, aangezien het
lokaas gretig werd opgenomen en de re•
sultaten zeer goed zijn te noemen.

In mei '57 werd op de stortplaats van
onze gemeente een 6-daagse actie gevoerd, waarbij het lokaas bestond uit
gemalen paardenvlees (afgekeurd vlees
van het abattoir).
De le avond werd plm. 15 kg lokaas
vermengd met cumarine uitgezet, verdeeld over een 10-tal voederplaatsen.
Weinige minuten· later krioelde het van
de ratten die kwamen smullen van deze
feestdis. 's Anderdaags bleek op enkele
kleine restjes na, alles te zijn opgegeten.

•

De 2e avond werd weer 15 kg uitgezet,
de 3e en 4e avond 10 kg, de 5e avond
5 kg. De 6e avond was het vrijwel niet
meer nodig, nog lokaas uit te leggen. De
4e avond werd reeds een 100-tal dode
ratten aangetroffen, terwijl er vele waren
die met de hand gepakt konden worden.
De 7e avond kon geen enkele levende
rat meer worden waargenomen, zodat
deze actie, dank zij dit voortreffelijk lokaas, voor de volle 100% is geslaagd.
De tijd is nu weer aangebroken om
dezelfde actie te herhalen, daar in de
afgelopen maanden de rattenbevolking
weer sterk is toegenomen.
In juli werd melding gemaakt van 3
gevallen van zwarte ratten in boerderijen.
Door Uw dienst was enige tijd daarvóór
navraag gedaan naar de aanwezigheid
van zwarte ratten in dit rayon, waarop
toen ontkennend moest worden gere•
ageerd, daar geen meldingen waren binnengekomen. Het is immers nog altijd
zo, dat men dan pas de hulp van de
gemeente inroept, wanneer eigen middelen hebben gefaald. Deze gevallen werden met succes bestreden met haver en
cumarine. Daar de pers hierbij tegenwoordig was geweest en hiervan een uit•
gebreide reportage in de krant stond,
waarbij de heer Groot uit Den Bosch als
de grote doder van het zwarte gespuis
werd uitgeroepen, kwamen er meer meldingen van zwarte ratten binnen. Deze
werden eveneens met succes afgewerkt.
Onze ervaring is, dat de pers nog veel
te weinig wordt ingeschakeld als propagandamiddel. De plaatselijke dagbladen
in Bergen op Zoom werden in het verleden meermalen uitgenodigd om tegenwoordig te zijn bij het bestrijden van
een of andere rattenhaard.
De vele meldingen die naderhand binnenkwamen, zijn dan ook te danken aan
de voorlichting door de pers. Onze er•
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varing met cumarine is van dien aard,
dat het gehele jaar door uitsluitend wordt
gewerkt met dit poeder, daar de resultaten bijna altijd zichtbaar zijn en het
publiek zelden terugkomt met de klacht
dat het niet heeft geholpen.
Wel worden per jaar nog een 5000
scillatruffels uitgelegd in holen bij walkanten. Maar waar het enigszins mogelijk is, wordt een lokaas met cumarine
gebruikt.
Hopende dat een en ander stof oplevert voor "Rat en Muis", teken ik hoogachtend,

H. Pais,
Opzichter Reinigingsdienst.
SOMEREN
Ter begeleiding van het gebruikelijke
enquete-formulier, wil ik iets meer schrijven over de juist achter ons liggende
winteractie.
In de overtuiging dat het huis aan huis
bezoek met vergif-uitleg door onze rattenbestrijders het meest effect zou sorteren, heb ik deze maal dit systeem gekozen.
Aangezien dit echter enerzijds door gemeentearbeiders moet gebeuren, en er
anderzijds niet voldoende geld voor de
actie beschikbaar is, heb ik daarvoor
gekozen de wintertijd met het onwerkbaar weer.
Onze eigenlijke 2 rattenbestrijders zijn
daarvoor aangevuld met nog enige gemeentearbeiders.
Dientengevolge is onze actie niet uitgevoerd in de bekende algemene periode,
maar veel later.
Bij deze actie zijn voor de voet weg
zoveel mogelijk alle boerderijen bezocht;
in totaal waren er dit 570.
Hiervan waren 417 ofwel 73% besmet.
Toch is het de stellige mening van
onze rattenbestrijders dat menigeen op-

gaf geen ratten in huis te hebben, ondanks het feit, dat zij positief de idee
hadden, dat deze bedrijven besmet waren.
Op vier adressen werd zonder meer
geweigerd de bestrijding toe te laten.
Het percentage 73 is daarom bepaald
nog aan de lage kant te noemen.
Op enkele adressen werd gezegd, dat
geen ratten op het bedrijf waren.
Toen echter bij enig doorpraten bleek
dat de rattenbestrijding voor de belanghebbende niets kostte, bleken ze wel ratten te hebben.
Op een adres werd ook beweerd dat
geen ratten aanwezig waren. Het spiedende oog van onze rattenbestrijder had
echter al genoeg gezien.
Eén greep over een balk gaf hem een
handvol verse keutels, waarop de boer
toch wel moest toegeven.
Op alle plaatsen is gewerkt met cumarine-haver-lokaas.
Een van de Boerenbonds-pakhuizen
verkoopt ook rattenbestrijdingsmiddelen.
Zij kwamen ons echter vragen om voor
de bestrijding te willen zorgen; en dit
met goed succes.
Het merendeel van de bezochte bedrijven heeft nog een controle-bezoek
gehad, waarbij vrijwel unaniem de mening heerste, dat de bestrijding goed
succes gehad had.
Alhoewel deze winteractie in het bijzonder gericht was tegen de bruine rat,
is uiteraard de zwarte rat, als meest
voorkomende hier, tegelijkertijd bestreden met het bovengenoemde goede resultaat.
Inmiddels zijn wij ook begonnen met
het bestrijden van de bruine rat in de
waterlossingen met rioolachtig karakter.
Aangezien wij daarmee echter nog pas
begonnen zijn, kan ik nog niet veel van
de resultaten mededelen.
Het laat zich echter aanzien dat de
haver hier als lokaas niet zo aantrekke-

!

lijk is; zo nodig zal ik hierbij overstappen op het gebruik van vleesresten.
Maar hierover misschien later meer.
Voor het bestrijden in de waterlossingen maken wij gebruik van het model
rattenkisten zoals in "Rat en Muis" is
gesuggereerd.
Alhoewel ik ervan overtuigd ben dat

het succes met deze cumarine-bestrijding
zeer gunstig is, wil ik geen vergelijking
maken met eerder gehouden bestrijding
met andere preparaten, omdat deze keer
de bestrijding zeer intensief ter hand genomen is.

Oude klare
In de gemeente Zundert komen, volgens een mededeling van de gemeentelijke bestrijder, veel aanvragen binnen voor
rattenverdelging. Tot heden werden alle
haarden uitgeroeid.
Tn één object vond men na verdelging
157 dode ratten. De betrokken boer had
reeds van alles geprobeerd om het ongedierte, dat hem flinke schade berokkende,
kwijt te raken, tevergeefs.
Aan de gemeentelijke bestrijder had
hij dan ook onomwonden te kennen gegeven, dat het hem ook wel niet zou lukken en dat hij er rustig een fles oude
klare om durfde verwedden.
Een week later was de boer z'n fles
kwijt!

de tuinman te instrueren inzake de bestrijding.

f 16.000!
Bij een bezoek aan een landgoed ergens in Gelderland, vertelde de eigenaar
dat hij reeds 20 jaar een contract heeft
met een partikuliere rattenbestrijdingsfirma, à raison van f 800.- per jaar.
Ondanks dit niet onaanzienlijke kapitaal van 16 mille, mag hij zich nog steeds
in de aanwezigheid van het ongedierte
verheugen. Hij heeft nu echter besloten
aan deze geldverspillerij een einde te
maken en Wageningen dan ook verzocht

De Direkteur van Gemeentewerken

Eclatant succes
De gemeentelijke bestrijders van Oldenzaal boekten een eclatant succes op
een pluimveebedrijf, waar in 4 hokken
ca 1000 kippen worden gehouden.
De eigenaar had geconstateerd dat de
dieren opvallend weinig eieren legden en
ontdekte spoedig dat ratten een geduchte
portie van de inhoud der voerbakken
voor hun rekening namen.
In een week tijd hebben de bestrijders
90 kg cumarine-haver uitgelegd en daarmee was het ongedierte uitgeroeid.
Met dit resultaat nog niet tevreden, is
men toen op zoek gegaan naar de zondaars; 400 werden er uitgegraven in de
hokken, terwijl in de naaste omgeving
ook nog talrijke kadavers werden gevonden.
Naar schatting, en de eigenaar bevestigde dit, hadden de vrijbuiters wekelijks
plm. 65 kg voer in de wacht gesleept, hetgeen voor de eigenaar een jaarschade
van ca f 1200.- betekende, ongeacht andere schade, zoals eierroverij e.d.
De kippenhouder is ogenblikkelijk begonnen met het ratdicht maken van alle
hokken.
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