Een cylindervormig geraamte van stevige draad, bespannen met horrengaas, kan
misschien van nut zijn. Dit kan over het reservoir geplaatst worden (door de kippen·
houder). Natuurlijk zouden de ratten er onder door kunnen graven, maar voor de
duur van de bestrijding lijkt het mij voldoende. Ook hier is de medewerking van de
aanvrager onontbeerlijk. Ja, die moderne wijze van kippen voeren is erg gemakkelijk
voor de boer: schudt maar in, voor de rattenbestrijding heb ik de gemeente !
Wie voert de bestrijding uit?
Bij alle propaganda-activiteiten dient vooral gewezen te worden op de bestrijding
door de gemeente. Nog teveel mensen laten zich verleiden door (particuliere) bestrijders, die in onderlinge naijver, met veel beloften voor grof geld hun diensten aanbieden.
De bedragen, die men in onze stad moest betalen, varieerden van f 40.- tot f 154.-,
gewoonlijk bij vooruitbetaling. En was men dan nog maar ratvrij!
Bovendien kopen nog veel "ratten- en muizenbezitters" zelf allerlei soorten vergif,
meestal zwaar vergif dat, ofschoon dik betaald, maar magere resultaten oplevert. Een
verkeerd gebruik van al deze middelen is ook hieraan niet vreemd. Na veel getob en
weinig resultaat, kloppen deze mensen dan meestal bij de gemeente aan.
Vooral in die gemeenten, waar veel industrie is, welke bij bestrijdingsfirma's is
geabonneerd op regelmatige bestrijding van hun ratten en muizen, is opletten de boodschap. Ons is nl. gebleken, dat deze firma's zich uitsluitend bezig houden met de
bestrijding binnenshuis. Het is dan ook zo, dat de in de buurt gelegen "niet-aangeslotenen" de dupe zijn of worden van een dergelijke bestrijding. Dit is door ons
meerdere malen ondervonden. Door onze successen op diverse bedrijven, is het gelukt
om in verschillende stadsdelen waar veel bedrijven bij elkaar liggen, de bestrijding door
ons te doen uitvoeren. Bij navraag bleken wij aanmerkelijk voordeliger te werken en
met betere resultaten.
Tevens werd door onze Dienst dan advies gegeven over het verzamelen en afvoeren
van het bedrijfsvuil, het ratwerend maken van loodsen, het schoonhouden van de
fabrieksterreinen, e.d.

Dit was dan een en ander over de bestrijding van rat en muis te Tilburg, zoals die
door de gemeente wordt uitgevoerd. Door de permanente bestrijding is in onze stad een
basis gelegd van wederzijds vertrouwen, die door de nog te behalen successen zeker
verstevigd zal worden.
Tilburg, juli 1959.

D. F. J. van den Dries,
opzichter Ie klas,
Dienst van Gemeente-Reiniging en Vervoer.

Muizenschade in een
kruidenierswinkel

UIT DE GEMEENTE STEIN

SLIM EN RUMOERIG - DUURZAME OPRUIMING
Stein in Limburg behoort tot de steeds groeiende kring van gemeenten, die de ratten
permanent bestrijden, d.w.z. het gehele jaar door.
Hoe dat gebeurt, wat de resultaten zijn en welke ervaringen men opdoet, laten we
hieronder de gemeente-opzichter, de heer P. J. Pantus, vertellen.
Uit zijn relaas blijkt opnieuw, dat een rattenbestrijder die zijn vak verstaat, uitmuntende resultaten behaalt.
Volgt men zijn advies stipt op, dan blijft men gevrijwaard tegen nieuwe invasies van
de bewoners der onderwereld.
We laten nu de heer Pantus aan 't woord.
We gebruiken in onze strijd tegen de ratten en muizen alleen cumarine-mengpoeder
en de verdelging hiermee is dan ook radicaal.
Daarom is het zo jammer dat er nog steeds mensen zijn, die ondanks de overlast
die ze van het ongedierte ondervinden, zich niet komen melden bij de gemeente. Ze
zoeken nog te veel naar goedkope en meestal onvoldoend werkende bestrijdingsmiddelen.
De propaganda moet zich daarom uitstrekken tot in de huiskamer van de boer:
pers, radio en televisie.
Maar ook op de scholen mag de voorlichting niet ontbreken: ,,aan de jeugd de
toekomst".
Trapezewerk
Het missiehuis in Stein ligt rondom in het water, omdat het in vroeger jaren
kasteelheren tot verblijfplaats diende. Men had er dus nogal wat overlast van bruine
ratten.
De broeder-kok vertelde ons dat het ongedierte door een tuimelraam in de keuken,
2½ m boven de begane grond, naar binnen tippelde. Daar viel het gespuis al direct
met de neus in de boter, in dit geval zijden spek, die keurig aan touwtjes waren
opgehangen aan een ijzeren stang vlak achter het tuimelraam.
Het doorknagen van zo'n stuk touw was het werk van een ogenblik en met het
neergeplofte spek wisten dan de dames en heren verder wel raad.
Ook is het gebeurd dat men 's morgens op de vleessnijmachine een nest jonge muizen
vond.
We hebben hier allereerst geadviseerd alle toegangswegen voor rat en muis te
blokkeren; toen is de bestrijding begonnen met cumarine-haver en wel zo radicaal
dat men er sindsdien, 'n jaar later, geen rat of muis meer heeft gezien.
De paters toonden zich uitermate dankbaar, want ze hadden voor de bestrijding
al handen met geld uitgegeven zonder ooit een noemenswaardig resultaat.

Om bang van te worden!
Een ander geval betrof een café annex slagerij, waar de ratten onder de cafévloer
's avonds en 's nachts met recht beestachtig te keer gingen: het rumoer was niet van
de lucht.
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Bij onderzoek bleek mij dat de ongewenste gasten 's avonds door verscheidene
kieren en gaten het slachthuis binnendrongen en zich dan tegoed deden aan de overdadige afval in de open schrobput.
Na deze overvloedige maaltijd verdwenen dan de gasten via de aan het café grenzende
binnenplaats en de ook hier in de muren aanwezige gaten, onder de cafévloer, waar
dan het lieve leven begon, volgens de eigenaar en z'n vrouw: ,,om er bang van te
worden".
We konden de afgelegde weg aan de hand van looppaden en uitwerpselen nauwkeurig volgen.
Ook hier een uitgebreid ratweringsadvies plus verdelging met cumarine-mengpoeder.
Na een week vertelde de eigenaar me, dat hij achter het buffet in het café een
kanjer van een dode rat had gevonden, dat er af en toe een minder welriekend luchtje
had gehangen, maar dat er geen rat meer werd gehoord.
'n Jaar naderhand deelde hij me geestdriftig mee, dat het vergif van destijds toch
wel radicaal gewerkt had, want hij was nog steeds vrij van ratten.
P. J. Pantus,
gemeente-opzichter.

UIT MELISKERKE

MET KRUIWAGENS VOL
En ziehier wat de Burgemeester van Meliskerke (Zeeland) ons berichtte over de
grote vooruitgang in zijn gemeente op het gebied van de rattenbestrijding.
Als illustratie van het belang van een gerichte bestrijding op initiatief van de gemeentelijke overheid het volgende.
Enkele jaren terug werd door mij reeds gepleit voor deelname aan de streekactie
tegen de bruine rat. De steriotiepe reactie op mijn pogingen de mensen hier warm
voor te krijgen was: ,,Hier zijn geen, of nagenoeg geen ratten, we hebben er geen
last van en zien er nooit. Wij doen niet mee aan die bestrijdings-actie".
Toen de gemeentewerkman een ééndaagse instructie vanwege uw afdeling had gevolgd, is bij wijze van proef een bestrijdingsactie ondernomen op een boerderij, waarvan de schuur met pannen op riet gedekt was. Het krioelde letterlijk van de ratten
tussen riet en pannen. Het ritselde gewoon huiveringwekkend als iemand de schuur
binnentrad, altijd was er leven. Een actie met cumarine-poeder op basis van met
slaolie bevochtigde haver, deed het lawaai binnen enkele dagen totaal verstommen. Dit
was in juni vorig jaar.
Het gerucht kreeg tijd zijn, in dit geval, goede werk te doen. Via het gemeente-blad
werd de bevolking op deze actie voorbereid. Ondertussen was in okt./ nov. nog een
boerderij ratvrij gemaakt, waar de situatie zo erg was, dat de dakgoten gevuld waren
met een zwarte laag rattendrek. De gemeentewerkman had eerst een kopje koffie gedronken, maar toen hij de situatie opnam en de dakgoten zag (er was geen waterleiding) draaide zijn maag om. Na de actie (weer met haver en cumarine en slaolie)
bleken er -+- 400 slachtoffers te zijn gevallen. De boer reed ze met volle kruiwagens
weg; toen vlashandelaren om het vlas kwamen, dat in de schuur opgetast lag, kwamen
er nu eens 10 dan weer 16 dode ratten tegelijk voor het daglicht. De regenwaterafvoer
naar de regenbak zat met drie ratten verstopt.
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Dit geval is mede van invloed geweest op het goede verloop der streekactie: 22 bedrijven zijn nu ratvrij en worden het gehele jaar door in de gaten gehouden. De "rovers"
onder de ratten krijgen we met vleesafval gemengd met cumarine te pakken.
De resultaten zijn 100% afdoende; indien cumarine op haver met slaolie niet opgenomen wordt, dan varkensmeel. Gaat dit ook niet, dan cumarine op vleeswaren-restjes.
Deze werkwijze levert een zeer goed resultaat op. De gemeentelijke rattenbestrijder,
de heer Stroo, gaat de omstandigheden op het besmette object eerst opnemen en bepaalt
daarna de strijdmiddelen: haver, meel of vleeswaren-resten. Op de vuilnisbelt wordt
ook wel met Tomorin gewerkt, maar cumarine-mengpoeder geeft de beste resultaten.
maart 1959

De Burgemeester

GOUDSE ERVARINGEN

VERGIFKOKERS
Het bestrijden van ratten, muizen en dergelijk ongedierte vereist van de rattenbestrijdingsorganisatie voldoende kennis van de levensgewoonten van de ratten: waar
ze zich het liefst schuilhouden, hoe snel ze voorttelen, hun familieleven, hun kans op
een snelle uitbreiding van hun arbeidsterrein, enz.
Wij bestrijden in Gouda dan ook het gehele jaar door de ratten en muizen op
plaatsen waarvan wij weten, dat zich daar ratten ophouden en na klachten, die wij
van particulieren ontvangen.
Voor elk geval wordt nagegaan met welk vergif het beste kan worden gewerkt om
goede resultaten te verkrijgen en wat het meest ongevaarlijk is voor andere dieren
en mensen.
Wij hebben de ondervinding, dat in de
meeste gevallen het beste kan worden gewerkt met haver, vermengd met een kleine
hoeveelheid slaolie en daar doorheen gemengd cumarine in poedervorm. Hiermede
heeft men de minste kans dat het vergif
door de ratten wordt weggesleept, maar dat
het ter plaatse wordt opgegeten.
Wij plaatsen het vergif in houten kokers
(zoals u op de foto's kunt zien), die dan
in de avonduren worden geplaatst en zo
nodig 's morgens weer worden weggehaald.
Met deze vergifkokers hebben wij goede resultaten bereikt, voornamelijk op plaatsen
waar veel ratten waren en waar met ander
vergif - zoals scillablokjes of pasta geen goede resultaten te bereiken waren.
Ik ben dan ook de mening toegedaan, dat
cumarine het aangewezen bestrijdingsmiddel
is tegen ratten, mits het oordeelkundig wordt
gebruikt.

